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Tarkistus 279
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

41. Jotta EU:sta saadaan resurssitehokas, 
vihreä ja kilpailukykyinen vähähiilinen
talous, ohjelmalla on varmistettava, että 
vuoteen 2020 mennessä:

41. Jotta tehdään kilpailukykyiseksi talous,
joka perustuu kierrätykseen ja on 
vähähiilinen ja resurssitehokas ja jossa 
ympäristö ja ekosysteemit otetaan 
huomioon, ohjelmalla olisi varmistettava, 
että vuoteen 2020 mennessä:

Or. it

(Vertaa 2 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskeva tarkistus).

Tarkistus 280
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

41. Jotta EU:sta saadaan resurssitehokas, 
vihreä ja kilpailukykyinen vähähiilinen 
talous, ohjelmalla on varmistettava, että 
vuoteen 2020 mennessä:

41. Jotta EU:sta saadaan resurssitehokas, 
ympäristöystävällinen ja kilpailukykyinen 
vähähiilinen talous, ohjelmalla on 
varmistettava, että vuoteen 2020 mennessä:

Or. fr

Tarkistus 281
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) EU on saavuttanut vuodelle 2020 
asetetut ilmasto- ja energiatavoitteensa ja 

(a) EU on saavuttanut ilmasto- ja 
energiatavoitteensa, jotka heijastavat 
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se pyrkii vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 
prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna osana 
maailmanlaajuisia pyrkimyksiä rajoittaa 
keskilämpötilan nousu alle kahteen 
celsiusasteeseen;

talouden ilmapiiriä ja ilmastonmuutosta 
koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimukseen liittyvää kansainvälistä 
järjestelmää;

Or. it

Tarkistus 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) EU on saavuttanut vuodelle 2020 
asetetut ilmasto- ja energiatavoitteensa ja 
se pyrkii vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 
tasoon verrattuna osana maailmanlaajuisia 
pyrkimyksiä rajoittaa keskilämpötilan 
nousu alle kahteen celsiusasteeseen;

(a) EU on saavuttanut vuodelle 2020 
asetetut ilmasto- ja energiatavoitteensa,
vahvistanut energia- ja 
ilmastopolitiikkaansa vuoteen 2030 asti 
ohjaavan kehyksen, joka perustuu 
kasvihuonekaasupäästöjä, uusiutuvaa 
energiaa ja energiatehokkuutta koskeviin 
sitoviin tavoitteisiin, ja se pyrkii 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna osana 
maailmanlaajuisia pyrkimyksiä rajoittaa 
keskilämpötilan nousu alle kahteen 
celsiusasteeseen;

Or. de

Tarkistus 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) EU on saavuttanut vuodelle 2020 (a) EU on saavuttanut vuodelle 2020 



AM\931426FI.doc 5/72 PE508.028v01-00

FI

asetetut ilmasto- ja energiatavoitteensa ja 
se pyrkii vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 
tasoon verrattuna osana maailmanlaajuisia 
pyrkimyksiä rajoittaa keskilämpötilan 
nousu alle kahteen celsiusasteeseen;

asetetut ilmasto- ja energiatavoitteensa ja 
se pyrkii vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 
tasoon verrattuna osana maailmanlaajuisia 
pyrkimyksiä rajoittaa keskilämpötilan 
nousu alle kahteen celsiusasteeseen; unioni 
on myös sopinut vuodelle 2030 asetetuista 
ilmasto- ja energiatavoitteista sekä 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa 
energiaa koskevista lisätavoitteista;

Or. en

Tarkistus 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) EU:n teollisuudesta aiheutuvaa 
ympäristöön kohdistuvaa 
kokonaisvaikutusta on merkittävästi 
vähennetty kaikilla keskeisillä 
teollisuudenaloilla ja resurssitehokkuutta 
on parannettu.

(b) EU:n teollisuudesta aiheutuvaa 
ympäristöön kohdistuvaa 
kokonaisvaikutusta on merkittävästi 
vähennetty kaikilla keskeisillä 
teollisuudenaloilla ja resurssitehokkuutta 
on parannettu ottamalla käyttöön liike-
elämän parhaita käytäntöjä palkitsevia 
poliittisia ja markkinakannustimia;
resurssitehokkuus voidaan mitata ja sitä 
voidaan arvioida tuotteen koko 
tuotantoketjun varrelta ja sen koko 
elinkaaren ajan.

Or. en

Tarkistus 285
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) EU:n teollisuudesta aiheutuvaa 
ympäristöön kohdistuvaa 
kokonaisvaikutusta on merkittävästi 
vähennetty kaikilla keskeisillä 
teollisuudenaloilla ja resurssitehokkuutta 
on parannettu.

(b) EU:n teollisuudesta aiheutuvaa 
ympäristöön kohdistuvaa 
kokonaisvaikutusta on merkittävästi 
vähennetty kaikilla keskeisillä 
teollisuudenaloilla ja resurssitehokkuutta 
on parannettu soveltamalla raaka-aineiden 
porrastetun käytön periaatteita.

Or. en

Perustelu

Resurssitehokkuuden parantamistavoitteen olisi perustuttava raaka-aineiden porrastettua 
käyttöä koskeville periaatteille, joilla varmistetaan mahdollisimman suuri lisäarvo.

Tarkistus 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuotannon ja kulutuksen, erityisesti 
elintarvikealan, asumisen ja liikenteen, 
kokonaisvaikutuksia ympäristöön on 
vähennetty;

(c) tuotannon, teknologian ja innovoinnin 
rakenteelliset muutokset sekä 
kulutustottumusten ja elämäntapojen 
muuttuminen ovat vähentäneet tuotannon 
ja kulutuksen, erityisesti elintarvikealan, 
asumisen ja liikenteen, 
kokonaisvaikutuksia ympäristöön;

Or. en

Tarkistus 287
João Ferreira, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) elintarvike-, asunto- ja 
liikennealojen ympäristövaikutuksia on 
vähennetty ja kansalaisille koituvia 
kustannuksia on samalla pienennetty 
aluesuunnittelun keinoin, tarjoamalla 
laadukasta ja kohtuuhintaista julkista 
liikennettä, pienentämällä kuljetusten 
osuutta tuotteiden elinkaaressa ja 
ottamalla käyttöön sääntöjä ja 
taloudellisia kannustimia, joilla 
edistetään paikallista elintarviketuotantoa 
ja lyhyitä etäisyyksiä työpaikan ja kodin 
välillä, 

Or. pt

Tarkistus 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) metsien tilan heikkeneminen on 
ehkäisty ja EU:n markkinoilta on 
poistettu hyödykkeet ja tuotteet, joiden 
epäillään aiheuttavan metsäkatoa;

Or. en

Tarkistus 289
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jätehuolto on järjestetty turvallisesti ja 
jätettä käytetään resurssina, henkeä kohti 

(d) jätehuolto on järjestetty turvallisesti ja 
jätettä käytetään resurssina, jäte vähenee
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syntyvä jäte vähenee absoluuttisesti, 
energian talteenotto on rajoitettu 
kierrätettäväksi kelpaamattomiin 
materiaaleihin ja kierrätettävien ja 
kompostoitavien materiaalien 
sijoittaminen kaatopaikoille on 
tosiasiallisesti lopetettu;

bruttokansantuloon suhteutettuna ja 
erityisesti kuluttajien tuottamat 
kierrätettävät ja kompostoitavat jätteet 
ohjataan vaiheittain loppukäsittelyn 
sijaan kierrätykseen ja hyödyntämiseen;

Or. en

Tarkistus 290
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jätehuolto on järjestetty turvallisesti ja 
jätettä käytetään resurssina, henkeä kohti 
syntyvä jäte vähenee absoluuttisesti, 
energian talteenotto on rajoitettu 
kierrätettäväksi kelpaamattomiin 
materiaaleihin ja kierrätettävien ja 
kompostoitavien materiaalien 
sijoittaminen kaatopaikoille on
tosiasiallisesti lopetettu;

(d) jätehuolto on järjestetty turvallisesti ja 
jätettä käytetään resurssina, jätettä syntyy 
vähemmän bruttokansantuloon 
suhteutettuna ja kierrätettävät ja 
kompostoitavat jätteet lähetetään
tosiasiallisesti kierrätettäviksi ja 
kompostoitaviksi,

Or. it

Tarkistus 291
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jätehuolto on järjestetty turvallisesti ja 
jätettä käytetään resurssina, henkeä kohti 
syntyvä jäte vähenee absoluuttisesti, 
energian talteenotto on rajoitettu 
kierrätettäväksi kelpaamattomiin 
materiaaleihin ja kierrätettävien ja 

(d) jätehuolto on järjestetty turvallisesti ja 
jätettä käytetään resurssina, henkeä kohti 
syntyvä jäte vähenee, energian talteenotto 
on rajoitettu kierrätettäväksi 
kelpaamattomiin materiaaleihin ja 
kierrätettävien ja kompostoitavien 
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kompostoitavien materiaalien sijoittaminen 
kaatopaikoille on tosiasiallisesti lopetettu;

materiaalien sijoittaminen kaatopaikoille 
on mahdollisimman vähäistä, ottaen 
huomioon kaatopaikoista annetun 
direktiivin 1999/31/EY 5 artiklan 
2 kohdassa vahvistetut lykkäämistä 
koskevat säännökset;

Or. en

Tarkistus 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jätehuolto on järjestetty turvallisesti ja 
jätettä käytetään resurssina, henkeä kohti 
syntyvä jäte vähenee absoluuttisesti, 
energian talteenotto on rajoitettu 
kierrätettäväksi kelpaamattomiin 
materiaaleihin ja kierrätettävien ja
kompostoitavien materiaalien sijoittaminen 
kaatopaikoille on tosiasiallisesti lopetettu;

(d) jätehuolto on järjestetty turvallisesti ja 
jätettä käytetään resurssina, henkeä kohti 
syntyvä jäte vähenee absoluuttisesti, 
energian talteenotto on rajoitettu 
kierrätettäväksi kelpaamattomiin 
materiaaleihin ja kierrätettävien,
kompostoitavien ja palavien materiaalien 
sijoittaminen kaatopaikoille on 
tosiasiallisesti lopetettu;

Or. en

Tarkistus 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jätehuolto on järjestetty turvallisesti ja 
jätettä käytetään resurssina, henkeä kohti 
syntyvä jäte vähenee absoluuttisesti, 
energian talteenotto on rajoitettu 
kierrätettäväksi kelpaamattomiin 
materiaaleihin ja kierrätettävien ja 
kompostoitavien materiaalien sijoittaminen 

(d) jätehuolto on järjestetty turvallisesti ja 
jätettä käytetään resurssina, henkeä kohti 
syntyvä jäte vähenee absoluuttisesti, 
energian talteenotto on rajoitettu 
kierrätettäväksi kelpaamattomiin 
materiaaleihin ja kierrätettävien ja 
kompostoitavien materiaalien sijoittaminen 
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kaatopaikoille on tosiasiallisesti lopetettu; kaatopaikoille on tosiasiallisesti lopetettu 
vaiheittain sen mukaisesti, mitkä ovat 
kunkin jäsenvaltion todelliset valmiudet 
saavuttaa tämä tavoite;

Or. lt

Tarkistus 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jätehuolto on järjestetty turvallisesti ja 
jätettä käytetään resurssina, henkeä kohti 
syntyvä jäte vähenee absoluuttisesti, 
energian talteenotto on rajoitettu 
kierrätettäväksi kelpaamattomiin 
materiaaleihin ja kierrätettävien ja 
kompostoitavien materiaalien sijoittaminen 
kaatopaikoille on tosiasiallisesti lopetettu;

(d) jätteen muodostuminen on ehkäisty ja 
jätehuolto on järjestetty turvallisesti ja 
jätettä käytetään resurssina, henkeä kohti 
syntyvä jäte vähenee absoluuttisesti, 
energian talteenotto on rajoitettu 
kompostoitavaksi ja kierrätettäväksi 
kelpaamattomiin materiaaleihin ja
kierrätettävien ja kompostoitavien 
materiaalien sijoittaminen kaatopaikoille 
on tosiasiallisesti lopetettu;

Or. en

Tarkistus 295
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) pannaan täysimääräisesti täytäntöön
ilmasto- ja energiapaketti ja sovitaan 
EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteista vuoden 2020 jälkeiselle ajalle;

(a) energiatehokkuusnormeja lukuun 
ottamatta ilmasto- ja energiapaketin 
täytäntöönpano jäädytetään, kunnes 
kansainvälisellä tasolla on allekirjoitettu 
uusi oikeudellisesti sitova sopimus, jolla 
pyritään vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 
prosentilla vuoteen 2050 mennessä
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vuoden 1990 tasoon verrattuna osana 
maailmanlaajuisia pyrkimyksiä rajoittaa 
keskilämpötilan nousu alle kahteen 
celsiusasteeseen;

Or. it

Tarkistus 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) pannaan täysimääräisesti täytäntöön 
ilmasto- ja energiapaketti ja sovitaan EU:n 
ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista 
vuoden 2020 jälkeiselle ajalle;

(a) pannaan täysimääräisesti täytäntöön 
ilmasto- ja energiapaketti ja ollaan 
valmiita neuvottelemaan EU:n ilmasto- ja 
energiapolitiikan puitteista vuoden 2020 
jälkeiselle ajalle;

Or. en

Tarkistus 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) pannaan täysimääräisesti täytäntöön 
ilmasto- ja energiapaketti ja sovitaan EU:n 
ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista 
vuoden 2020 jälkeiselle ajalle;

(a) pannaan täysimääräisesti täytäntöön 
ilmasto- ja energiapaketti ja sovitaan EU:n 
ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista 
vuoden 2020 jälkeiselle ajalle asettamalla 
vuodelle 2030 kolme oikeudellisesti 
sitovaa tavoitetta, jotka ovat yhteensopivia 
kilpailukykyiseen ja vähähiiliseen 
talouteen siirtymistä vuoteen 2050 
mennessä koskevassa 
etenemissuunnitelmassa asetettujen 
tavoitteiden kanssa ja joihin sisältyy 
arvioinnin laatiminen siitä, voidaanko 
vuodelle 2020 asetettu ilmastotavoite 
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nostaa 30:een prosenttiin;

Or. en

Tarkistus 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yleistetään parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden käyttö ja parannetaan 
toimia, joilla edistetään uusia innovatiivisia 
teknologioita, prosesseja ja palveluja;

(b) yleistetään parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden käyttö teollisuuden 
päästöjä koskevan direktiivin mukaisesti
ja parannetaan toimia, joilla edistetään 
uusia innovatiivisia teknologioita, 
prosesseja ja palveluja;

Or. en

Tarkistus 299
João Ferreira, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tuotteiden elinkaaren aikana 
käytettyjen pakkausten ja kuljetusten 
määrää vähennetään;

Or. pt

Tarkistus 300
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) annetaan lisäpontta julkisen ja 
yksityisen sektorin tutkimus- ja 
innovaatiotoimille, joita tarvitaan 
innovatiivisten teknologioiden, 
järjestelmien ja liiketoimintamallien 
käyttöönottoa varten; niillä nopeutetaan 
siirtymistä vähähiiliseen ja 
resurssitehokkaaseen talouteen ja 
alennetaan siirtymisestä aiheutuvia 
kustannuksia;

(c) annetaan lisäpontta julkisen ja 
yksityisen sektorin tutkimus- ja 
innovaatiotoimille, joita tarvitaan 
innovatiivisten teknologioiden, 
järjestelmien ja liiketoimintamallien 
käyttöönottoa varten; niillä parannetaan 
vähähiilisen ja resurssitehokkaan 
talouden kilpailukykyä ja 
kustannustehokkuutta;

Or. it

Tarkistus 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) annetaan lisäpontta julkisen ja 
yksityisen sektorin tutkimus- ja 
innovaatiotoimille, joita tarvitaan 
innovatiivisten teknologioiden, 
järjestelmien ja liiketoimintamallien 
käyttöönottoa varten; niillä nopeutetaan 
siirtymistä vähähiiliseen ja 
resurssitehokkaaseen talouteen ja 
alennetaan siirtymisestä aiheutuvia 
kustannuksia;

(c) annetaan lisäpontta julkisen ja 
yksityisen sektorin tutkimus- ja 
innovaatiotoimille, joita tarvitaan 
innovatiivisten teknologioiden, 
järjestelmien ja liiketoimintamallien 
käyttöönottoa varten; niillä nopeutetaan 
siirtymistä vähähiiliseen ja 
resurssitehokkaaseen talouteen ja 
alennetaan siirtymisestä aiheutuvia 
kustannuksia ja autetaan vähentämään 
tuntuvasti elintarvikkeiden hävikkiä koko 
ketjussa;

Or. de

Tarkistus 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) asetetaan vuoteen 2015 mennessä 
resurssitehokkuutta koskevia 
indikaattoreita ja tavoitteita 
resurssitehokkuutta koskevan 
etenemissuunnitelman mukaisesti; 
otetaan käyttöön eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä sovellettava 
pääindikaattori ja -tavoite, jota 
täydennetään maan, hiilen, veden ja 
materiaalien käyttöä mittaavien 
indikaattoreiden kokoelmalla;

Or. en

Tarkistus 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) määritetään vuoteen 2015 mennessä 
resurssitehokkuutta koskevat indikaattorit 
ja tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 304
Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) luodaan aiempaa johdonmukaisemmat 
puitteet kestävää tuotantoa ja kulutusta 
varten. Tarkistetaan tuotteita koskeva 
lainsäädäntö, jotta voidaan parantaa 
tuotteiden ympäristönsuojelun tasoa ja 

(d) luodaan koko tuotantosyklin –
kestävästä hankinnasta käytöstä poiston 
jälkeiseen talteenottoon – kattavat, 
aiempaa johdonmukaisemmat oikeudelliset 
puitteet kestävää tuotantoa ja kulutusta 
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tuotteiden resurssitehokkuutta niiden koko 
elinkaaren ajan. Asetetaan tavoitteet 
kulutuksen kokonaisvaikutuksen 
vähentämiseksi;

varten. Tarkistetaan tuotteita koskeva 
lainsäädäntö, jotta voidaan parantaa 
tuotteiden ympäristönsuojelun tasoa ja 
tuotteiden resurssitehokkuutta niiden koko 
elinkaaren ajan, yhdenmukaistaa olemassa 
olevia välineitä ja laatia edelläkävijyyteen 
perustuva toimintatapa. Edistetään 
ympäristöystävällisten tuotteiden ja 
palveluiden kysyntää kuluttajien 
keskuudessa parantamalla niiden 
saatavuutta ja toimivuutta, tekemällä 
niistä kohtuuhintaisempia ja lisäämällä 
niiden houkuttavuutta. Asetetaan vuoteen 
2015 mennessä tavoitteet kulutuksen 
kokonaisvaikutuksen vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) luodaan aiempaa johdonmukaisemmat 
puitteet kestävää tuotantoa ja kulutusta 
varten. Tarkistetaan tuotteita koskeva 
lainsäädäntö, jotta voidaan parantaa 
tuotteiden ympäristönsuojelun tasoa ja 
tuotteiden resurssitehokkuutta niiden koko 
elinkaaren ajan. Asetetaan tavoitteet 
kulutuksen kokonaisvaikutuksen 
vähentämiseksi;

(d) luodaan aiempaa johdonmukaisemmat 
puitteet kestävää tuotantoa ja kulutusta 
varten, tarvittaessa myös yhdistämällä 
olemassa olevat välineet yhdenmukaiseen 
oikeudelliseen kehykseen. Tarkistetaan 
tuotteita koskeva lainsäädäntö, jotta 
voidaan parantaa tuotteiden 
ympäristönsuojelun tasoa ja tuotteiden 
resurssitehokkuutta niiden koko elinkaaren 
ajan. Edistetään ympäristöystävällisten 
tuotteiden ja palveluiden kysyntää 
kuluttajien keskuudessa. Laaditaan 
indikaattorit ja asetetaan tavoitteet 
kulutuksen kokonaisvaikutuksen 
vähentämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 306
Margrete Auken

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) luodaan aiempaa johdonmukaisemmat 
puitteet kestävää tuotantoa ja kulutusta 
varten. Tarkistetaan tuotteita koskeva 
lainsäädäntö, jotta voidaan parantaa 
tuotteiden ympäristönsuojelun tasoa ja 
tuotteiden resurssitehokkuutta niiden koko 
elinkaaren ajan. Asetetaan tavoitteet 
kulutuksen kokonaisvaikutuksen 
vähentämiseksi;

(d) luodaan aiempaa johdonmukaisemmat 
puitteet kestävää tuotantoa ja kulutusta 
varten. Tarkistetaan tuotteita koskeva 
lainsäädäntö, jotta voidaan parantaa 
tuotteiden ympäristönsuojelun tasoa ja 
tuotteiden resurssitehokkuutta niiden koko 
elinkaaren ajan. Asetetaan tavoitteet 
kulutuksen kokonaisvaikutuksen 
vähentämiseksi ja rajoitetaan ympäristölle 
haitalliseksi osoitettujen tuotteiden pääsyä 
markkinoille;

Or. en

Perustelu

Myrkytön, turvallinen ja terveellinen ympäristö sekä turvallisten kuluttajatuotteiden 
innovointi edellyttää ympäristölle haitallisten tuotteiden rajoittamista.

Tarkistus 307
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) luodaan aiempaa johdonmukaisemmat 
puitteet kestävää tuotantoa ja kulutusta 
varten. Tarkistetaan tuotteita koskeva 
lainsäädäntö, jotta voidaan parantaa 
tuotteiden ympäristönsuojelun tasoa ja 
tuotteiden resurssitehokkuutta niiden koko 
elinkaaren ajan. Asetetaan tavoitteet 
kulutuksen kokonaisvaikutuksen 
vähentämiseksi;

(d) luodaan aiempaa johdonmukaisemmat 
puitteet kestävää tuotantoa ja kulutusta 
varten. Tarkistetaan tuotteita koskeva 
lainsäädäntö, jotta voidaan parantaa 
tuotteiden ympäristönsuojelun tasoa ja 
tuotteiden resurssitehokkuutta niiden koko 
elinkaaren ajan ottaen raaka-aineiden 
porrastetun käytön periaatteet huomioon.
Asetetaan tavoitteet kulutuksen 
kokonaisvaikutuksen vähentämiseksi;
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Or. en

Tarkistus 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tehostetaan pyrkimyksiä saavuttaa 
tavoite siitä, että ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen perusteita 
sovelletaan vähintään 50 prosenttiin 
julkisista tarjouskilpailuista ja luodaan 
vihreiden hankintaviranomaisten 
vapaaehtoinen verkosto EU:n yrityksiä 
varten.

Or. en

Tarkistus 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen ja 
markkinapohjaisten välineiden ja 
toimenpiteiden käyttö sen varmistamiseksi,
että kaatopaikalle sijoittaminen lopetetaan 
asteittain käytännöllisesti katsoen 
kokonaan, energian talteenotossa 
käytetään vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, kierrätettyä 
jätettä käytetään raaka-aineiden 
merkittävänä ja luotettava lähteenä, 
vaarallisen jätteen huolto järjestetään 
turvallisesti ja sen syntymistä 
vähennetään, jätteiden laittomat siirrot

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön ja saadaan 
jätteiden määrä painettua lähelle nollaa 
vuoteen 2020 mennessä. Tähän sisältyy 
jätehierarkian soveltaminen ja 
markkinapohjaisten välineiden ja 
toimenpiteiden käyttö jätteiden 
muodostumisen vähentämiseksi, 
uudelleenkäytön edistämiseksi ja 
korkealaatuisen kierrätyksen ja 
myrkyttömien materiaalikiertojen
varmistamiseksi, jotta jätteitä voidaan 
käyttää raaka-aineiden merkittävänä ja 
luotettavana lähteenä EU:ssa; otetaan 
käyttöön laadukas, jätteet niiden 
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loppuvat ja ympäristön kannalta suotuisten 
kierrätystoimien sisämarkkinaesteet EU:ssa
on poistettu;

muodostumisvaiheessa erotteleva 
järjestelmä, energian talteenotto 
rajoitetaan kompostoitavaksi ja 
kierrätettäväksi kelpaamattomiin 
materiaaleihin, sijoittaminen 
kaatopaikoille lopetetaan tosiasiallisesti, 
paitsi kun kyse on tietyistä vaarallisista 
aineista, joiden osalta sijoittaminen 
kaatopaikalle on turvallisin 
käsittelymenetelmä, ja vaarallisten 
jätteiden syntymistä rajoitetaan 
merkittävästi ja niiden huolto järjestetään 
turvallisesti; jätteiden laittomat siirrot
lopetetaan ja ympäristön kannalta 
suotuisten kierrätystoimien 
sisämarkkinaesteet EU:ssa poistetaan. 
Tämä edellyttää, että EU:n kaikissa 
jätepolitiikoissa asetetaan 
järjestelmällisesti kunnianhimoisia 
kierrätys-, uudelleenkäyttö- ja 
ehkäisytavoitteita.

Or. en

Tarkistus 310
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen ja 
markkinapohjaisten välineiden ja 
toimenpiteiden käyttö sen varmistamiseksi, 
että kaatopaikalle sijoittaminen lopetetaan 
asteittain käytännöllisesti katsoen 
kokonaan, energian talteenotossa 
käytetään vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, kierrätettyä 
jätettä käytetään raaka-aineiden
merkittävänä ja luotettava lähteenä, 
vaarallisen jätteen huolto järjestetään 
turvallisesti ja sen syntymistä vähennetään, 

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen ja 
markkinapohjaisten välineiden ja 
toimenpiteiden käyttö sen varmistamiseksi, 
että kierrätettävät ja kompostoitavat jätteet 
lähetetään tosiasiallisesti kierrätettäviksi 
ja kompostoitaviksi, kierrätettyä jätettä 
käytetään raaka-aineiden luotettavana
lisälähteenä, vaarallisen jätteen huolto 
järjestetään turvallisesti ja sen syntymistä 
vähennetään, jätteiden laittomat siirrot 
loppuvat ja ympäristön kannalta suotuisten 
kierrätystoimien sisämarkkinaesteet EU:ssa 
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jätteiden laittomat siirrot loppuvat ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
kierrätystoimien sisämarkkinaesteet EU:ssa 
on poistettu;

on poistettu;

Or. it

Tarkistus 311
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen ja
markkinapohjaisten välineiden ja
toimenpiteiden käyttö sen varmistamiseksi, 
että kaatopaikalle sijoittaminen lopetetaan 
asteittain käytännöllisesti katsoen 
kokonaan, energian talteenotossa 
käytetään vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, kierrätettyä 
jätettä käytetään raaka-aineiden 
merkittävänä ja luotettava lähteenä, 
vaarallisen jätteen huolto järjestetään 
turvallisesti ja sen syntymistä vähennetään, 
jätteiden laittomat siirrot loppuvat ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
kierrätystoimien sisämarkkinaesteet EU:ssa 
on poistettu;

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen
jätehuollon puitedirektiivin mukaisesti ja
elinkaariajattelun perusteella ja
toimenpiteiden tehokas käyttö sen 
varmistamiseksi, että erityisesti 
kulutuksesta aiheutuvat kierrätettävät ja 
kompostoitavat jätteet ohjataan 
vaiheittain loppukäsittelyn sijaan 
kierrätykseen ja hyödyntämiseen, 
kierrätettyä jätettä käytetään raaka-aineiden 
merkittävänä ja luotettavana lähteenä, 
vaarallisen jätteen huolto järjestetään 
turvallisesti ja sen syntymistä vähennetään, 
jätteiden laittomat siirrot loppuvat ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
kierrätystoimien sisämarkkinaesteet EU:ssa 
on poistettu.

Or. en

Tarkistus 312
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen ja 
markkinapohjaisten välineiden ja 
toimenpiteiden käyttö sen varmistamiseksi, 
että kaatopaikalle sijoittaminen lopetetaan
asteittain käytännöllisesti katsoen 
kokonaan, energian talteenotossa 
käytetään vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, kierrätettyä 
jätettä käytetään raaka-aineiden 
merkittävänä ja luotettava lähteenä, 
vaarallisen jätteen huolto järjestetään 
turvallisesti ja sen syntymistä vähennetään, 
jätteiden laittomat siirrot loppuvat ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
kierrätystoimien sisämarkkinaesteet EU:ssa 
on poistettu;

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy viisiportaisen jätehierarkian 
soveltaminen ja markkinapohjaisten 
välineiden ja toimenpiteiden käyttö sen 
varmistamiseksi, että EU:n tasolla otetaan
asteittain käyttöön kaatopaikalle 
sijoittamista koskeva yleiskielto, energian 
talteenotossa käytetään vain 
kierrätettäväksi kelpaamattomia ja muita 
kuin biohajoavia materiaaleja, kierrätettyä 
jätettä käytetään raaka-aineiden 
merkittävänä ja luotettavana lähteenä ja 
vastaavasti kierrätyksen kannattavuutta ja 
uusioraaka-aineiden kysyntää lisätään, 
vaarallisen jätteen huolto järjestetään 
turvallisesti ja sen syntymistä vähennetään, 
jätteiden laittomat siirrot loppuvat (myös 
tiukentamalla valvontaa) ja ympäristön 
kannalta suotuisten kierrätystoimien 
sisämarkkinaesteet EU:ssa on poistettu;

Or. de

Tarkistus 313
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen ja 
markkinapohjaisten välineiden ja 
toimenpiteiden käyttö sen varmistamiseksi, 
että kaatopaikalle sijoittaminen lopetetaan 
asteittain käytännöllisesti katsoen 
kokonaan, energian talteenotossa 
käytetään vain kierrätettäväksi
kelpaamattomia materiaaleja, kierrätettyä 
jätettä käytetään raaka-aineiden 

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen ja
markkinapohjaisten välineiden ja 
toimenpiteiden käyttö sen varmistamiseksi, 
että kaatopaikalle sijoittaminen lopetetaan 
asteittain käytännöllisesti katsoen 
kokonaan, kierrätettäväksi
kelpaamattomien materiaalien osalta 
energian talteenotto on mahdollisimman 
vähäistä, kierrätettyä jätettä käytetään 
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merkittävänä ja luotettava lähteenä, 
vaarallisen jätteen huolto järjestetään 
turvallisesti ja sen syntymistä vähennetään, 
jätteiden laittomat siirrot loppuvat ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
kierrätystoimien sisämarkkinaesteet EU:ssa 
on poistettu;

raaka-aineiden merkittävänä ja 
luotettavana lähteenä, vaarallisen jätteen 
huolto järjestetään turvallisesti ja sen 
syntymistä vähennetään, jätteiden laittomat 
siirrot loppuvat ja ympäristön kannalta 
suotuisten kierrätystoimien 
sisämarkkinaesteet EU:ssa on poistettu;

Or. en

Tarkistus 314
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen ja 
markkinapohjaisten välineiden ja 
toimenpiteiden käyttö sen varmistamiseksi, 
että kaatopaikalle sijoittaminen lopetetaan 
asteittain käytännöllisesti katsoen 
kokonaan, energian talteenotossa 
käytetään vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, kierrätettyä 
jätettä käytetään raaka-aineiden 
merkittävänä ja luotettava lähteenä, 
vaarallisen jätteen huolto järjestetään 
turvallisesti ja sen syntymistä vähennetään, 
jätteiden laittomat siirrot loppuvat ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
kierrätystoimien sisämarkkinaesteet EU:ssa 
on poistettu;

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen ja 
markkinapohjaisten välineiden ja 
toimenpiteiden käyttö sen varmistamiseksi, 
että kaatopaikalle sijoittaminen on niin 
vähäistä kuin käytännöllisesti katsoen on 
mahdollista, energian talteenotossa 
käytetään vain kierrätettäväksi 
kelpaamattomia materiaaleja, kierrätettyä 
jätettä käytetään raaka-aineiden 
merkittävänä ja luotettavana lähteenä, 
vaarallisen jätteen huolto järjestetään 
turvallisesti ja sen syntymistä vähennetään, 
jätteiden laittomat siirrot loppuvat ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
kierrätystoimien sisämarkkinaesteet EU:ssa 
on poistettu;

Or. en

Tarkistus 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen ja 
markkinapohjaisten välineiden ja 
toimenpiteiden käyttö sen varmistamiseksi, 
että kaatopaikalle sijoittaminen lopetetaan 
asteittain käytännöllisesti katsoen 
kokonaan, energian talteenotossa käytetään 
vain kierrätettäväksi kelpaamattomia 
materiaaleja, kierrätettyä jätettä käytetään 
raaka-aineiden merkittävänä ja luotettava
lähteenä, vaarallisen jätteen huolto 
järjestetään turvallisesti ja sen syntymistä 
vähennetään, jätteiden laittomat siirrot 
loppuvat ja ympäristön kannalta suotuisten 
kierrätystoimien sisämarkkinaesteet EU:ssa 
on poistettu;

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen ja 
markkinapohjaisten välineiden ja 
toimenpiteiden käyttö sen varmistamiseksi, 
että kaatopaikalle sijoittaminen lopetetaan 
asteittain käytännöllisesti katsoen 
kokonaan, energian talteenotossa käytetään 
vain kierrätettäväksi kelpaamattomia 
materiaaleja, kierrätettyä jätettä käytetään 
raaka-aineiden merkittävänä ja 
luotettavana lähteenä, vaarallisen jätteen 
huolto järjestetään turvallisesti ja sen 
syntymistä vähennetään, jätteiden laittomat 
siirrot loppuvat käytännöllisesti katsoen 
kokonaan, ja ympäristön kannalta 
suotuisten kierrätystoimien 
sisämarkkinaesteet EU:ssa on poistettu;

Or. en

Tarkistus 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen ja 
markkinapohjaisten välineiden ja 
toimenpiteiden käyttö sen varmistamiseksi, 
että kaatopaikalle sijoittaminen lopetetaan 
asteittain käytännöllisesti katsoen 
kokonaan, energian talteenotossa käytetään 
vain kierrätettäväksi kelpaamattomia 
materiaaleja, kierrätettyä jätettä käytetään
raaka-aineiden merkittävänä ja luotettava
lähteenä, vaarallisen jätteen huolto 
järjestetään turvallisesti ja sen syntymistä 
vähennetään, jätteiden laittomat siirrot 

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen ja 
markkinapohjaisten välineiden ja 
toimenpiteiden käyttö sen varmistamiseksi, 
että kaatopaikalle sijoittaminen lopetetaan 
asteittain käytännöllisesti katsoen 
kokonaan, energian talteenotossa käytetään 
vain kierrätettäväksi kelpaamattomia 
materiaaleja, myrkyttömiä 
materiaalikiertoja edistetään, jotta 
kierrätettyä jätettä voidaan käyttää raaka-
aineiden merkittävänä ja luotettavana
lähteenä, vaarallisen jätteen huolto 
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loppuvat ja ympäristön kannalta suotuisten 
kierrätystoimien sisämarkkinaesteet EU:ssa 
on poistettu;

järjestetään turvallisesti ja sen syntymistä 
vähennetään, jätteiden laittomat siirrot 
loppuvat ja ympäristön kannalta suotuisten 
kierrätystoimien sisämarkkinaesteet EU:ssa 
on poistettu;

Or. en

Tarkistus 317
Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tähän 
sisältyy jätehierarkian soveltaminen ja 
markkinapohjaisten välineiden ja 
toimenpiteiden käyttö sen varmistamiseksi, 
että kaatopaikalle sijoittaminen lopetetaan 
asteittain käytännöllisesti katsoen 
kokonaan, energian talteenotossa käytetään 
vain kierrätettäväksi kelpaamattomia 
materiaaleja, kierrätettyä jätettä käytetään
raaka-aineiden merkittävänä ja luotettava
lähteenä, vaarallisen jätteen huolto 
järjestetään turvallisesti ja sen syntymistä 
vähennetään, jätteiden laittomat siirrot 
loppuvat ja ympäristön kannalta suotuisten 
kierrätystoimien sisämarkkinaesteet EU:ssa 
on poistettu;

(e) pannaan EU:n jätelainsäädäntö 
kokonaisuudessaan täytäntöön ja 
vahvistetaan sitä sekä saadaan jätteiden 
määrä painettua lähelle nollaa. Tähän 
sisältyy jätehierarkian tinkimätön
soveltaminen ja markkinapohjaisten 
välineiden ja toimenpiteiden käyttö sen 
varmistamiseksi, että kaatopaikalle 
sijoittaminen lopetetaan asteittain 
käytännöllisesti katsoen kokonaan, 
energian talteenotossa käytetään vain 
kierrätettäväksi kelpaamattomia 
materiaaleja, myrkyttömiä 
materiaalikiertoja edistetään kierrätetyn 
jätteen käyttämiseksi raaka-aineiden 
merkittävänä ja luotettavana lähteenä,
otetaan käyttöön laadukas, jätteet niiden 
muodostumisvaiheessa erotteleva 
järjestelmä, vaarallisen jätteen huolto 
järjestetään turvallisesti ja sen syntymistä 
vähennetään, jätteiden laittomat siirrot 
loppuvat ja ympäristön kannalta suotuisten 
kierrätystoimien sisämarkkinaesteet EU:ssa 
on poistettu. Tämä edellyttää EU:n 
jätepolitiikkojen järjestelmällistä 
uudelleenarviointia kierrätystalouteen 
siirtymistä koskevan tavoitteen mukaisesti 
sekä kunnianhimoisten kierrätys- ja 
ehkäisytavoitteiden asettamista;
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Or. en

Tarkistus 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) kehitetään uusi oikeudellinen väline, 
jolla edistetään rajallisten 
biomassaresurssien tehokasta käyttöä 
saatavuutta koskevan kokonaisarvioinnin 
perusteella ja jolla otetaan käyttöön 
porrastetun käytön periaate ja tukitoimia 
ja varmistetaan, että tietyllä alalla 
käytetyn biomassan kokonaismäärä ei 
ylitä määrää, jonka ekosysteemit 
kykenevät tuottamaan kestävästi.

Or. en

Tarkistus 319
João Ferreira, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 
vahvistamalla tavoitteet vesistöalueiden
tasolla käyttämällä markkinaperusteisia 
mekanismeja, kuten veden hinnoittelua.

(f) parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 
vahvistamalla vesistöalueiden
hoitosuunnitelmissa tavoitteet ja 
seuraamalla niiden toteutumista, 
lujittamalla vesivaroja koskevaa julkista 
hallintoa, luomalla uusia ammattitaitoa 
vaativia työpaikkoja ja huolehtimalla 
siitä, että asianomaisilla yksiköillä on 
riittävästi määrärahoja ja 
investointivalmiuksia;

Or. pt
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Tarkistus 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 
vahvistamalla tavoitteet vesistöalueiden 
tasolla käyttämällä markkinaperusteisia 
mekanismeja, kuten veden hinnoittelua.

(f) parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 
vahvistamalla tavoitteet vesistöalueiden 
tasolla kustannustehokkaimpien 
markkinaperusteisten mekanismien, 
muun muassa veden hinnoittelun, 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 
vahvistamalla tavoitteet vesistöalueiden 
tasolla käyttämällä markkinaperusteisia 
mekanismeja, kuten veden hinnoittelua.

(f) parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 
vahvistamalla tavoitteet vesistöalueiden 
tasolla käyttämällä markkinaperusteisia 
mekanismeja, kuten veden hinnoittelua, 
sekä lisäämällä tietoa, tiedotusta ja 
investointeja, parantamalla hallintoa ja 
sisällyttämällä vesikysymykset muihin 
politiikkoihin.

Or. en

Tarkistus 322
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(f) parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 
vahvistamalla tavoitteet vesistöalueiden 
tasolla käyttämällä markkinaperusteisia 
mekanismeja, kuten veden hinnoittelua.

(f) parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 
vahvistamalla tavoitteet vesistöalueiden 
tasolla käyttämällä vesipuitedirektiivin 
9 artiklassa tarkoitettuja 
markkinaperusteisia mekanismeja, kuten 
veden hinnoittelua.

Or. en

Tarkistus 323
Gilles Pargneaux

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 
vahvistamalla tavoitteet vesistöalueiden 
tasolla käyttämällä markkinaperusteisia 
mekanismeja, kuten veden hinnoittelua.

(f) parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 
vahvistamalla tavoitteet vesistöalueiden 
tasolla, myös jäteveden kierrätykselle, ja
käyttämällä markkinaperusteisia 
mekanismeja, kuten veden hinnoittelua.

Or. fr

Tarkistus 324
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 
vahvistamalla tavoitteet vesistöalueiden 
tasolla käyttämällä markkinaperusteisia 
mekanismeja, kuten veden hinnoittelua.

(f) parannetaan vedenkäytön tehokkuutta 
vahvistamalla tavoitteet vesistöalueiden 
tasolla, vahvistamalla käsitellyn jäteveden 
käyttöä koskevat säännöt ja käyttämällä 
markkinaperusteisia mekanismeja, kuten 
veden hinnoittelua.

Or. fr
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Perustelu

Luonnonympäristöstä otetulle ja myöhemmin luontoon palautetulle vedelle on annettava 
erityinen asema. Kuten komissio toteaa Euroopan vesivarojen turvaamista koskevassa 
suunnitelmassa, se aikoo tarkastella, millä EU-tason välineellä voidaan parhaiten kannustaa 
veden uudelleenkäyttöön asianmukaisen vaikutustenarvioinnin mukaisesti ja varmistaen 
samalla kansanterveyden ja ympäristönsuojelun korkean tason säilymisen.

Tarkistus 325
João Ferreira, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) varmistetaan vesivarojen määrä ja 
laatu keskittyen ihmisten käyttöön 
tarkoitettuihin vesilähteisiin erityisesti 
pitämällä yllä ja parantamalla 
luonnollisia ja tekovesialtaita, ja 
kiinnitetään erityistä huomiota 
maanalaisten pohjavesivarojen 
hoitamiseen ja maaperän 
vedenpidätyskykyyn seuraten ja 
tarkastaen vesivarojen ja veden laadun 
vaihteluja;

Or. pt

Tarkistus 326
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) otetaan huomioon EU:n 
biotalousstrategiassa määritetyt 
toimenpiteet, jotka koskevat uusiutuvien 
luonnonvarojen kestävää tuotantoa ja 
käyttöä.
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Or. en

Tarkistus 327
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – 41 kohta – 2 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) vahvistetaan uudet säännöt 
ympäristöä säästäville julkisille 
elintarvikehankinnoille, ympäristöä ja 
eläinten hyvinvointia koskevat 
vaatimukset mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 328
João Ferreira, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Liite – 44 kohta

Komission teksti Tarkistus

44. Tyydyttävänlaatuisen veden saanti on 
edelleen ongelmallista monilla EU:n 
maaseutualueilla. Euroopan uimavesien 
hyvän laadun varmistaminen hyödyttää 
sekä ihmisten terveyttä että EU:n 
matkailuteollisuutta. Tulvat aiheuttavat 
aikaisempaa useammin kielteisiä 
vaikutuksia ihmisten terveydelle ja 
taloudelliselle toiminnalle osittain 
hydrologisen kierron ja maankäytön 
muutosten takia.

44. Tyydyttävänlaatuisen veden saanti on 
edelleen ongelmallista monilla EU:n 
maaseutualueilla. Euroopan uimavesien 
hyvän laadun varmistaminen hyödyttää 
sekä ihmisten terveyttä että EU:n 
matkailuteollisuutta. Tulvat aiheuttavat 
aikaisempaa useammin kielteisiä 
vaikutuksia ihmisten terveydelle ja 
taloudelliselle toiminnalle pääasiassa 
puutteellisten alueellisten politiikkojen ja 
tulvatasanteiden asuttamisen takia.

Or. pt

Tarkistus 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė



AM\931426FI.doc 29/72 PE508.028v01-00

FI

Ehdotus päätökseksi
Liite – 44 kohta

Komission teksti Tarkistus

44. Tyydyttävänlaatuisen veden saanti on
edelleen ongelmallista monilla EU:n 
maaseutualueilla. Euroopan uimavesien 
hyvän laadun varmistaminen hyödyttää 
sekä ihmisten terveyttä että EU:n 
matkailuteollisuutta. Tulvat aiheuttavat 
aikaisempaa useammin kielteisiä 
vaikutuksia ihmisten terveydelle ja 
taloudelliselle toiminnalle osittain 
hydrologisen kierron ja maankäytön 
muutosten takia.

44. Tyydyttävänlaatuisen veden saanti sekä 
yhdyskuntajätevesien keräämistä ja 
käsittelyä koskevat järjestelyt ovat
edelleen puutteelliset monilla EU:n 
maaseutualueilla. Euroopan uimavesien 
hyvän laadun varmistaminen hyödyttää 
sekä ihmisten terveyttä että EU:n 
matkailuteollisuutta. Tulvat aiheuttavat 
aikaisempaa useammin kielteisiä 
vaikutuksia ihmisten terveydelle ja 
taloudelliselle toiminnalle osittain 
hydrologisen kierron ja maankäytön 
muutosten takia.

Or. lt

Tarkistus 330
Ewald Stadler

Ehdotus päätökseksi
Liite – 44 kohta

Komission teksti Tarkistus

44. Tyydyttävänlaatuisen veden saanti on 
edelleen ongelmallista monilla EU:n 
maaseutualueilla. Euroopan uimavesien 
hyvän laadun varmistaminen hyödyttää 
sekä ihmisten terveyttä että EU:n 
matkailuteollisuutta. Tulvat aiheuttavat 
aikaisempaa useammin kielteisiä 
vaikutuksia ihmisten terveydelle ja 
taloudelliselle toiminnalle osittain 
hydrologisen kierron ja maankäytön 
muutosten takia.

44. Tyydyttävänlaatuisen veden saanti on 
edelleen ongelmallista monilla EU:n 
maaseutualueilla. Euroopan uimavesien 
hyvän laadun varmistaminen hyödyttää 
sekä ihmisten terveyttä että EU:n 
matkailuteollisuutta. Vesihuollon 
yksityistäminen on johtanut terveyden 
vaarantumiseen erityisesti tapauksissa, 
joissa suurkonsernit ovat hankkineet 
vesiä koskevat oikeudet. Veden laadun 
säilyttämisen, parantamisen ja 
suojelemisen kannalta on välttämätöntä 
kieltää yksityistäminen juomaveteen 
liittyvissä asioissa. Tulvat aiheuttavat 
aikaisempaa useammin kielteisiä 
vaikutuksia ihmisten terveydelle ja 
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taloudelliselle toiminnalle osittain 
hydrologisen kierron ja maankäytön 
muutosten takia.

Or. de

Perustelu

Vesien yksityistäminen on aiheuttanut Portugalissa 400 prosentin hinnankorotukset ja veden 
laadun heikkenemisen. Kilpailu vedestä kiihtyy tulevina vuosikymmeninä; vesihuollon on siksi 
pysyttävä julkisena palveluna tai se on palautettava julkisen hallinnon ja entistä tiukemman 
julkisen valvonnan piiriin.

Tarkistus 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus päätökseksi
Liite – 44 kohta

Komission teksti Tarkistus

44. Tyydyttävänlaatuisen veden saanti on 
edelleen ongelmallista monilla EU:n 
maaseutualueilla. Euroopan uimavesien 
hyvän laadun varmistaminen hyödyttää 
sekä ihmisten terveyttä että EU:n 
matkailuteollisuutta. Tulvat aiheuttavat 
aikaisempaa useammin kielteisiä 
vaikutuksia ihmisten terveydelle ja 
taloudelliselle toiminnalle osittain 
hydrologisen kierron ja maankäytön 
muutosten takia.

44. Tyydyttävänlaatuisen veden saanti on 
edelleen ongelmallista monilla EU:n 
maaseutualueilla. Euroopan uimavesien 
hyvän laadun varmistaminen hyödyttää 
sekä ihmisten terveyttä että EU:n 
matkailuteollisuutta. Tulvat aiheuttavat 
aikaisempaa useammin kielteisiä 
vaikutuksia ihmisten terveydelle ja 
taloudelliselle toiminnalle osittain 
hydrologisen kierron ja maankäytön 
muutosten takia. Toimenpiteitä on 
toteutettava jokirantojen palauttamiseksi 
luonnon tilaan ja lähialueiden 
uudelleenmetsittämiseksi, jotta 
varmistetaan yhdenmukaisuus veden 
laatua koskevan EU:n lainsäädännön 
kanssa.

Or. es

Tarkistus 332
Andrés Perelló Rodríguez
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Ehdotus päätökseksi
Liite – 42 kohta

Komission teksti Tarkistus

42. Ihmisten terveys ja hyvinvointi ovat 
hyötyneet merkittävässä määrin EU:n 
ympäristölainsäädännöstä. Veden ja ilman 
saastuminen sekä kemikaalit ovat 
kuitenkin edelleen EU:n kansalaisten 
suurimpia ympäristöön liittyviä 
huolenaiheita. Maailman terveysjärjestö 
(WHO) arvioi, että ympäristön 
stressitekijät aiheuttavat 15–20 prosenttia 
kaikista kuolemantapauksista Euroopan 53 
valtiossa. OECD:n mukaan kaupunkien 
ilmansaasteet aiheuttavat 
ympäristöongelmista eniten 
kuolemantapauksia vuoteen 2050 
mennessä.

42. Ihmisten terveys ja hyvinvointi ovat 
hyötyneet merkittävässä määrin EU:n 
ympäristölainsäädännöstä. Veden ja ilman 
saastuminen, kemikaalit ja melusaaste ovat 
kuitenkin edelleen EU:n kansalaisten 
suurimpia ympäristöön liittyviä 
huolenaiheita. Maailman terveysjärjestö 
(WHO) arvioi, että ympäristön 
stressitekijät aiheuttavat 15–20 prosenttia 
kaikista kuolemantapauksista Euroopan 53 
valtiossa. OECD:n mukaan kaupunkien 
ilmansaasteet aiheuttavat 
ympäristöongelmista eniten 
kuolemantapauksia vuoteen 2050 
mennessä.

Or. es

Tarkistus 333
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
Liite – 45 kohta

Komission teksti Tarkistus

45. EU:ssa ei ole saavutettu riittäviä ilman 
ja veden laatutasoja, koska voimassa olevia 
toimintapolitiikkoja ei ole pantu 
täysimääräisesti täytäntöön. EU 
ajantasaistaa tavoitteet uusimpien 
tieteellisten tietojen valossa ja pyrkii 
aikaisempaa aktiivisemmin varmistamaan 
synergiavaikutukset muiden alojen 
tavoitteiden, kuten ilmastonmuutosta, 
luonnon monimuotoisuutta sekä meri- ja 
maaympäristöä koskevien 
toimintapoliittisten tavoitteiden kanssa. 
Esimerkiksi tiettyjä ilmansaasteita 
vähentämällä voidaan vaikuttaa 
merkittävästi ilmastonmuutokseen. Tätä 

45. EU:ssa ei ole saavutettu riittäviä ilman 
ja veden laatutasoja, koska voimassa olevia 
toimintapolitiikkoja ei ole pantu 
täysimääräisesti täytäntöön. EU 
ajantasaistaa tavoitteet uusimpien 
tieteellisten tietojen valossa ja pyrkii 
aikaisempaa aktiivisemmin varmistamaan 
synergiavaikutukset muiden alojen 
tavoitteiden, kuten ilmastonmuutosta, 
luonnon monimuotoisuutta sekä meri- ja 
maaympäristöä koskevien 
toimintapoliittisten tavoitteiden kanssa. 
Esimerkiksi tiettyjä ilmansaasteita 
vähentämällä, rikkidioksidin ja 
lyhytkestoisten ilman epäpuhtauksien 
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koskeva jatkotyö esitellään EU:n 
ilmanlaatulainsäädännön laajassa 
uudelleentarkastelussa sekä Euroopan 
vesivarojen turvaamista koskevassa 
suunnitelmassa.

vähentämistoimet mukaan luettuina, 
voidaan vaikuttaa merkittävästi 
ilmastonmuutokseen ja parantaa 
ilmanlaatua. Tätä koskeva jatkotyö 
esitellään EU:n ilmanlaatulainsäädännön ja 
direktiivien 2005/33/EY ja 1999/32/EY
laajassa uudelleentarkastelussa sekä 
Euroopan vesivarojen turvaamista 
koskevassa suunnitelmassa.

Or. en

Tarkistus 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus päätökseksi
Liite – 48 kohta

Komission teksti Tarkistus

48. Horisontaalisessa 
kemikaalilainsäädännössä (REACH-asetus 
sekä aineiden luokitusta, merkintöjä ja 
pakkauksia koskeva asetus) säädetään 
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun 
perustasosta ja edistetään muiden kuin 
eläimillä suoritettavien testien 
käyttöönoton lisäämistä. Eri kemikaalien 
(seosten) yhteisvaikutusten, 
nanomateriaalien, 
umpieritys(hormoni)järjestelmään
vaikuttavien kemikaalien (hormonaaliset 
haitta-aineet) ja tuotteiden sisältämien 
kemikaalien vaikutuksista ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön vallitsee 
edelleen epävarmuus. Viime vuosina on 
saatu lisää todisteita siitä, että näiden 
haasteiden ratkaisemiseksi on toteutettava 
toimia, erityisesti, jos EU aikoo saavuttaa 
maailman kestävän kehityksen 
huippukokouksessa vuonna 2002 sovitut ja 
Rio+20-huippukokouksessa vahvistetut 
tavoitteet, joita ovat kemikaalien ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien 
merkittävien kielteisten vaikutusten
minimointi vuoteen 2020 mennessä sekä 

48. Horisontaalisessa 
kemikaalilainsäädännössä (REACH-asetus 
sekä aineiden luokitusta, merkintöjä ja
pakkauksia koskeva asetus) säädetään 
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun 
perustasosta ja edistetään muiden kuin 
eläimillä suoritettavien testien 
käyttöönoton lisäämistä. Eri kemikaalien 
(seosten) yhteisvaikutusten, 
nanomateriaalien, 
umpieritys(hormoni)järjestelmään 
vaikuttavien kemikaalien (hormonaaliset 
haitta-aineet) ja tuotteiden sisältämien 
kemikaalien kaikista vaikutuksista 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
vallitsee edelleen epävarmuus. Viime 
vuosina on saatu lisää todisteita siitä, että 
näiden haasteiden ratkaisemiseksi on 
toteutettava toimia, erityisesti, jos EU 
aikoo saavuttaa maailman kestävän 
kehityksen huippukokouksessa vuonna 
2002 sovitut ja Rio+20-huippukokouksessa 
vahvistetut tavoitteet, joita ovat 
kemikaalien ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle aiheuttamien altistusten
minimointi vuoteen 2020 mennessä sekä 
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uusiin ja kehittyviin kysymyksiin ja 
haasteisiin vastaaminen tehokkaalla, 
johdonmukaisella ja yhteensovitetulla 
tavalla. EU kehittää edelleen ja panee 
täytäntöön toimia, joilla puututaan 
kemikaalien yhteisvaikutuksiin ja 
hormonaalisten haitta-aineiden 
turvallisuusnäkökohtiin. EU kehittää myös 
kattavaa lähestymistapaa, jolla voidaan 
minimoida vaarallisten kemikaalien, myös 
tuotteiden sisältämien kemikaalien, 
haittavaikutukset. Tämän tukena on 
kemikaaleille altistumista ja kemikaalien 
myrkyllisyyttä koskeva laaja tietämys. 
Nanomateriaalien turvallisuus ja kestävä 
hallinta varmistetaan osana kattavaa 
lähestymistapaa, joka sisältää 
riskienarviointia ja -hallintaa, tiedottamista 
ja seurantaa. Näillä lähestymistavoilla 
lisätään tietämystä kemikaaleista ja 
muodostetaan ennustettavissa oleva kehys, 
joka ohjaa kestävämpien ratkaisujen 
kehitystä.

uusiin ja kehittyviin kysymyksiin ja 
haasteisiin vastaaminen tehokkaalla, 
johdonmukaisella ja yhteensovitetulla 
tavalla. EU kehittää edelleen ja panee 
täytäntöön toimia, myös teollisuutta 
koskevia vaatimuksia, joilla puututaan 
kemikaalien yhteisvaikutuksiin ja 
hormonaalisten haitta-aineiden 
turvallisuusnäkökohtiin. EU kehittää myös 
kattavaa lähestymistapaa, jolla voidaan 
EU:n kaikkien asiaan liittyvien säädösten 
avulla minimoida vaarallisten kemikaalien, 
myös tuotteiden sisältämien kemikaalien, 
haittavaikutukset. ottaen huomioon 
ennalta varautumisen periaatteen, jonka 
mukaisesti erityisesti haavoittuvia ryhmiä 
on suojeltava altistumiselta. Tämän tukena 
on kemikaaleille altistumista ja
kemikaalien myrkyllisyyttä koskeva laaja 
tietämys. Nanomateriaalien turvallisuus ja 
kestävä hallinta varmistetaan osana 
kattavaa lähestymistapaa, joka sisältää 
riskienarviointia ja -hallintaa, tiedottamista 
ja seurantaa. Näillä lähestymistavoilla 
lisätään tietämystä kemikaaleista ja 
muodostetaan ennustettavissa oleva kehys, 
joka ohjaa kestävämpien ratkaisujen 
kehitystä.

Or. en

Tarkistus 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite – 48 kohta

Komission teksti Tarkistus

48. Horisontaalisessa 
kemikaalilainsäädännössä (REACH-asetus 
sekä aineiden luokitusta, merkintöjä ja 
pakkauksia koskeva asetus) säädetään 
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun 
perustasosta ja edistetään muiden kuin 
eläimillä suoritettavien testien 

48. Horisontaalisessa 
kemikaalilainsäädännössä (REACH-asetus 
sekä aineiden luokitusta, merkintöjä ja 
pakkauksia koskeva asetus) säädetään 
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun 
perustasosta ja edistetään muiden kuin 
eläimillä suoritettavien testien 
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käyttöönoton lisäämistä. Eri kemikaalien 
(seosten) yhteisvaikutusten, 
nanomateriaalien, 
umpieritys(hormoni)järjestelmään 
vaikuttavien kemikaalien (hormonaaliset 
haitta-aineet) ja tuotteiden sisältämien 
kemikaalien vaikutuksista ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön vallitsee
edelleen epävarmuus. Viime vuosina on 
saatu lisää todisteita siitä, että näiden 
haasteiden ratkaisemiseksi on toteutettava 
toimia, erityisesti, jos EU aikoo saavuttaa 
maailman kestävän kehityksen 
huippukokouksessa vuonna 2002 sovitut ja 
Rio+20-huippukokouksessa vahvistetut 
tavoitteet, joita ovat kemikaalien ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien 
merkittävien kielteisten vaikutusten 
minimointi vuoteen 2020 mennessä sekä 
uusiin ja kehittyviin kysymyksiin ja 
haasteisiin vastaaminen tehokkaalla, 
johdonmukaisella ja yhteensovitetulla 
tavalla. EU kehittää edelleen ja panee 
täytäntöön toimia, joilla puututaan 
kemikaalien yhteisvaikutuksiin ja 
hormonaalisten haitta-aineiden 
turvallisuusnäkökohtiin. EU kehittää myös 
kattavaa lähestymistapaa, jolla voidaan 
minimoida vaarallisten kemikaalien, myös 
tuotteiden sisältämien kemikaalien, 
haittavaikutukset. Tämän tukena on 
kemikaaleille altistumista ja kemikaalien 
myrkyllisyyttä koskeva laaja tietämys. 
Nanomateriaalien turvallisuus ja kestävä 
hallinta varmistetaan osana kattavaa 
lähestymistapaa, joka sisältää 
riskienarviointia ja -hallintaa, 
tiedottamista ja seurantaa. Näillä 
lähestymistavoilla lisätään tietämystä 
kemikaaleista ja muodostetaan 
ennustettavissa oleva kehys, joka ohjaa 
kestävämpien ratkaisujen kehitystä.

käyttöönoton lisäämistä. Eri kemikaalien 
(seosten) yhteisvaikutusten, 
nanomateriaalien, 
umpieritys(hormoni)järjestelmään 
vaikuttavien kemikaalien (hormonaaliset 
haitta-aineet) ja tuotteiden sisältämien 
kemikaalien vaikutukset ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön ovat edelleen 
suuri huolenaihe. Viime vuosina on saatu 
lisää todisteita siitä, että näiden haasteiden 
ratkaisemiseksi on toteutettava toimia, 
erityisesti, jos EU aikoo saavuttaa 
maailman kestävän kehityksen 
huippukokouksessa vuonna 2002 sovitut ja 
Rio+20-huippukokouksessa vahvistetut 
tavoitteet, joita ovat kemikaalien ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien 
merkittävien kielteisten vaikutusten 
minimointi vuoteen 2020 mennessä sekä 
uusiin ja kehittyviin kysymyksiin ja 
haasteisiin vastaaminen tehokkaalla, 
johdonmukaisella ja yhteensovitetulla 
tavalla. EU kehittää edelleen ja panee 
täytäntöön toimia, joilla puututaan 
kemikaalien yhteisvaikutuksiin ja 
hormonaalisten haitta-aineiden 
turvallisuusnäkökohtiin. EU kehittää myös 
kattavaa lähestymistapaa, jolla voidaan 
minimoida EU:n kaikkien asiaan liittyvien 
säädösten avulla vaarallisten kemikaalien, 
myös tuotteiden sisältämien kemikaalien, 
haittavaikutukset ja altistuminen niille. 
Tämän tukena on kemikaaleille altistumista 
ja kemikaalien myrkyllisyyttä koskeva 
laaja tietämys, haavoittuvia ryhmiä 
koskeva tietämys mukaan luettuna. 
Nanomateriaalien ja muiden kehittyneiden 
materiaalien turvallisuus ja kestävä 
hallinta varmistetaan osana kattavaa ja 
ennakoivaa lähestymistapaa, jossa 
tarkastellaan erityisesti nanomateriaaleja 
kaikessa asiaan liittyvässä 
lainsäädännössä ja joka sisältää 
tapauskohtaisen lähestymistavan 
riskienarviointiin ja -hallintaan, kattavaa 
tiedottamista todellisesta käytöstä 
(luokittelu ja merkintä) ja seurantaa. 
Näillä lähestymistavoilla lisätään 
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tietämystä kemikaaleista ja muodostetaan 
ennustettavissa oleva kehys, joka ohjaa 
kestävämpien ratkaisujen kehitystä.

Or. en

Perustelu

Kaikessa asiaan liittyvässä EU-lainsäädännössä on sovellettava ennakoivaa lähestymistapaa 
nanomateriaalien suhteen. Turvallisuutta koskevat huolenaiheet liittyvät vaarallisille aineille 
altistumiseen ja kemikaalien ja hormonaalisten haitta-aineiden yhteisvaikutuksiin, ja 
huolenaiheita olisi rajoitettava etenkin kun on kyse haavoittuvista ryhmistä.

Tarkistus 336
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite – 48 kohta

Komission teksti Tarkistus

48. Horisontaalisessa 
kemikaalilainsäädännössä (REACH-asetus 
sekä aineiden luokitusta, merkintöjä ja 
pakkauksia koskeva asetus) säädetään 
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun 
perustasosta ja edistetään muiden kuin 
eläimillä suoritettavien testien 
käyttöönoton lisäämistä. Eri kemikaalien 
(seosten) yhteisvaikutusten, 
nanomateriaalien, 
umpieritys(hormoni)järjestelmään 
vaikuttavien kemikaalien (hormonaaliset 
haitta-aineet) ja tuotteiden sisältämien 
kemikaalien vaikutuksista ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön vallitsee 
edelleen epävarmuus. Viime vuosina on 
saatu lisää todisteita siitä, että näiden 
haasteiden ratkaisemiseksi on toteutettava 
toimia, erityisesti, jos EU aikoo saavuttaa 
maailman kestävän kehityksen 
huippukokouksessa vuonna 2002 sovitut ja 
Rio+20-huippukokouksessa vahvistetut 
tavoitteet, joita ovat kemikaalien ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien 
merkittävien kielteisten vaikutusten 

48. Horisontaalisessa 
kemikaalilainsäädännössä (REACH-asetus 
sekä aineiden luokitusta, merkintöjä ja 
pakkauksia koskeva asetus) säädetään 
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun 
perustasosta ja edistetään muiden kuin 
eläimillä suoritettavien testien 
käyttöönoton lisäämistä. Eri kemikaalien 
(seosten) yhteisvaikutusten, 
nanomateriaalien, 
umpieritys(hormoni)järjestelmään 
vaikuttavien kemikaalien (hormonaaliset 
haitta-aineet) ja tuotteiden sisältämien 
kemikaalien vaikutuksista ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön vallitsee 
edelleen epävarmuus. Viime vuosina on 
saatu lisää todisteita siitä, että näiden 
haasteiden ratkaisemiseksi on toteutettava 
toimia, erityisesti, jos EU aikoo saavuttaa 
maailman kestävän kehityksen 
huippukokouksessa vuonna 2002 sovitut ja 
Rio+20-huippukokouksessa vahvistetut 
tavoitteet, joita ovat kemikaalien ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien 
merkittävien kielteisten vaikutusten 
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minimointi vuoteen 2020 mennessä sekä 
uusiin ja kehittyviin kysymyksiin ja 
haasteisiin vastaaminen tehokkaalla, 
johdonmukaisella ja yhteensovitetulla 
tavalla. EU kehittää edelleen ja panee 
täytäntöön toimia, joilla puututaan 
kemikaalien yhteisvaikutuksiin ja 
hormonaalisten haitta-aineiden 
turvallisuusnäkökohtiin. EU kehittää myös 
kattavaa lähestymistapaa, jolla voidaan 
minimoida vaarallisten kemikaalien, myös 
tuotteiden sisältämien kemikaalien, 
haittavaikutukset. Tämän tukena on 
kemikaaleille altistumista ja kemikaalien 
myrkyllisyyttä koskeva laaja tietämys. 
Nanomateriaalien turvallisuus ja kestävä 
hallinta varmistetaan osana kattavaa 
lähestymistapaa, joka sisältää 
riskienarviointia ja -hallintaa, tiedottamista 
ja seurantaa. Näillä lähestymistavoilla 
lisätään tietämystä kemikaaleista ja 
muodostetaan ennustettavissa oleva kehys, 
joka ohjaa kestävämpien ratkaisujen 
kehitystä.

minimointi vuoteen 2020 mennessä sekä 
uusiin ja kehittyviin kysymyksiin ja 
haasteisiin vastaaminen tehokkaalla, 
johdonmukaisella ja yhteensovitetulla 
tavalla. EU kehittää edelleen ja panee 
täytäntöön toimia, joilla puututaan 
kemikaalien yhteisvaikutuksiin ja 
hormonaalisten haitta-aineiden kielteisten 
vaikutusten turvallisuusnäkökohtiin. EU 
kehittää myös kattavaa lähestymistapaa, 
jolla voidaan minimoida vaarallisten 
kemikaalien, myös tuotteiden sisältämien 
kemikaalien, haittavaikutukset. Tämän 
tukena on kemikaaleille altistumista ja 
kemikaalien myrkyllisyyttä koskeva laaja 
tietämys. Nanomateriaalien turvallisuus ja 
kestävä hallinta varmistetaan osana 
kattavaa lähestymistapaa, joka sisältää 
riskienarviointia ja -hallintaa, tiedottamista 
ja seurantaa. Näillä lähestymistavoilla 
lisätään tietämystä kemikaaleista ja 
muodostetaan ennustettavissa oleva kehys, 
joka ohjaa kestävämpien ratkaisujen 
kehitystä.

Or. it

Tarkistus 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus päätökseksi
Liite – 49 kohta

Komission teksti Tarkistus

49. Samaan aikaan biopohjaisten
tuotteiden, kemikaalien ja materiaalien 
kasvavat markkinat voivat tarjota etuja, 
kuten alhaisemmat kasvihuonekaasujen 
päästöt ja uudet markkinamahdollisuudet. 
On kuitenkin varmistettava, että näiden 
tuotteiden koko elinkaari on kestävä ja 
etteivät tuotteet pahenna kilpailua maasta 
tai lisää päästöjä.

49. Samaan aikaan biopohjaisten 
tuotteiden, kemikaalien ja materiaalien 
kasvavat markkinat voivat tarjota etuja, 
kuten alhaisemmat kasvihuonekaasujen 
päästöt ja uudet markkinamahdollisuudet. 
On kuitenkin varmistettava, että näiden 
tuotteiden koko elinkaari on kestävä ja 
etteivät tuotteet pahenna kilpailua maasta 
ja vedestä tai lisää päästöjä.

Or. en
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Tarkistus 338
João Ferreira, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Liite – 49 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 a. On otettava huomioon 
kansainvälisen kaupan sääntelyn 
purkamisen ja kaupan vapauttamisen 
vaikutukset, jotka ovat johtaneet 
energiankulutuksen ja tavaravirtojen 
kasvamiseen maailmanlaajuisesti, mikä 
on nostanut ilmakehän 
kasvihuonekaasupitoisuuksia. Paikallisen 
energiatuotannon ja -kulutuksen 
puolustaminen ja edistäminen 
toimitusketjuja lyhentämällä lisää 
kansainvälisen kaupan täydentävyyttä sen 
sijaan että se lisäisi kilpailua tuotteiden, 
tuottajien ja maiden välillä;

Or. pt

Tarkistus 339
João Ferreira, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Liite – 49 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 b. Lyhyellä aikavälillä olisi 
suositeltavaa toteuttaa arviointi EU:n 
yhteisten politiikkojen ja etenkin yhteisen 
maatalouspolitiikan, yhteisen 
kalastuspolitiikan ja kauppapolitiikan 
vaikutuksesta mahdollisuuksiin vähentää 
EU:n talouksien hiili-intensiteettiä. 
Kyseisen arvioinnin tulokset olisi otettava 
huomioon mainittujen politiikkojen 
tarkistamisen yhteydessä.
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Or. pt

Tarkistus 340
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite – 50 kohta

Komission teksti Tarkistus

50. Ilmastonmuutos pahentaa
ympäristöongelmia edelleen, koska se 
aiheuttaa pitkiä kuivia ja helteisiä kausia, 
tulvia, myrskyjä ja metsäpaloja sekä uusia 
ja vastustuskykyisempiä muotoja ihmisiä, 
eläimiä tai kasveja uhkaavista taudeista. 
Erityistoimilla olisi varmistettava, että EU 
on riittävässä määrin varautunut 
ilmastonmuutoksesta aiheutuviin paineisiin 
ja haasteisiin. Ympäristön, talouden ja 
yhteiskunnan kykyä sietää 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia olisi 
vahvistettava. Koska monet alat altistuvat 
aikaisempaa enemmän ilmastonmuutoksen 
vaikutuksille, on mukautumiseen ja 
katastrofien uhkien hallintaan liittyvät 
näkökohdat sisällytettävä entistä paremmin 
EU:n toimintapolitiikkoihin.

50. Ilmastonmuutoksen odotetaan 
pahentavan ympäristöongelmia edelleen,
koska se aiheuttaa pitkiä kuivia ja helteisiä 
kausia, tulvia, myrskyjä ja metsäpaloja 
sekä uusia ja vastustuskykyisempiä 
muotoja ihmisiä, eläimiä tai kasveja 
uhkaavista taudeista. Erityistoimilla olisi 
varmistettava, että EU on riittävässä 
määrin varautunut ilmastonmuutoksesta 
aiheutuviin paineisiin ja haasteisiin. 
Ympäristön, talouden ja yhteiskunnan 
kykyä sietää ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia olisi vahvistettava. Koska 
monet alat altistuvat aikaisempaa enemmän 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille, on 
mukautumiseen ja katastrofien uhkien 
hallintaan liittyvät näkökohdat 
sisällytettävä entistä paremmin EU:n 
toimintapolitiikkoihin.

Or. it

Tarkistus 341
Elena Oana Antonescu

Ehdotus päätökseksi
Liite – 51 kohta

Komission teksti Tarkistus

51. Lisäksi ekologisella palautumiskyvyllä 
ja ilmastonmuutoksen sietokyvyllä, kuten 
ekosysteemien ennallistamisella ja 
vihreällä infrastruktuurilla, voi olla 

51. Lisäksi ekologisella palautumiskyvyllä 
ja ilmastonmuutoksen sietokyvyllä, kuten 
ekosysteemien ennallistamisella ja 
vihreällä infrastruktuurilla, voi olla 
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merkittäviä yhteiskunnallis-taloudellisia 
etuja, myös ihmisten terveydelle.
Ympäristö- ja ilmastotavoitteiden, kuten 
ilmanlaadun, synergiaa sekä mahdollista 
vuorovaikutusta on hallittava riittävästi.
Esimerkiksi ilmastosyistä tai 
toimitusvarmuuden takia tehtävät 
polttoainevaihdokset voivat lisätä hiukkas-
ja vaarallisten aineiden päästöjä 
merkittävästi.

merkittäviä yhteiskunnallis-taloudellisia 
etuja ja niillä voidaan parantaa 
merkittävästi ihmisten terveyttä ja 
hyvinvointia. Ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden, kuten ilmanlaadun, 
synergiaa sekä mahdollista vuorovaikutusta 
on hallittava riittävästi. Esimerkiksi 
ilmastosyistä tai toimitusvarmuuden takia 
tehtävät polttoainevaihdokset voivat lisätä 
hiukkas- ja vaarallisten aineiden päästöjä 
merkittävästi.

Or. en

Tarkistus 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) EU:n ilmanlaatu on parantunut 
merkittävästi;

(a) EU:n ulko- ja sisäilmanlaatu on 
parantunut merkittävästi ja vastaa nyt 
WHO:n suosituksia ja suuntaviivoja;

Or. en

Tarkistus 343
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) ilman epäpuhtauksien 
mittausmenetelmiä koskeva lainsäädäntö 
on tarkistettu ja on laadittu ohjeistus siitä, 
mihin mittauslaitteet on asennettava, jotta 
varmistetaan mitattujen tietojen 
mahdollisimman suuri luotettavuus ja 
ehkäistään vilpilliset mittaukset;
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Or. es

Tarkistus 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) EU:n melusaaste on merkittävästi 
vähentynyt;

(b) EU:n melusaaste on merkittävästi 
vähentynyt ja on nyt WHO:n suositusten 
mukaisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 345
João Ferreira, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kansalaisilla koko EU:n alueella on 
käytössään korkealaatuista ja turvallista
juoma- ja uimavettä;

(c) kaikki kansalaiset koko EU:n alueella
kuuluvat turvallisen ja määrällisesti ja 
laadullisesti asianmukaisen 
juomavesihuollon ja turvallisen jäteveden 
käsittelyn piiriin ja heillä on käytössään
hygienian kannalta turvallista julkista
uimavettä;

Or. pt

Tarkistus 346
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) vesipuitedirektiivin mukaista 
vedenkäytön kustannusten sisällyttämistä 
hintaan koskevien politiikkojen 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa 
valvotaan, millä pyritään varmistamaan, 
että vesimaksut vastaavat veden todellista 
hintaa;

Or. es

Tarkistus 347
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kemikaalien yhteisvaikutuksia ja 
hormonaalisiin haitta-aineisiin liittyviä 
turvallisuusnäkökohtia käsitellään 
tehokkaasti, vaarallisten aineiden, myös 
tuotteiden sisältämät kemikaalit, käytöstä 
ympäristölle ja terveydelle aiheutuvat riskit 
arvioidaan ja minimoidaan;

(d) kemikaalien yhteisvaikutuksia ja 
hormonaalisten haitta-aineiden kielteisiin 
vaikutuksiin liittyviä 
turvallisuusnäkökohtia käsitellään 
tehokkaasti, vaarallisten aineiden, myös 
tuotteiden sisältämät kemikaalit, käytöstä 
ympäristölle ja terveydelle aiheutuvat riskit 
arvioidaan ja minimoidaan;

Or. it

Tarkistus 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kemikaalien yhteisvaikutuksia ja 
hormonaalisiin haitta-aineisiin liittyviä 
turvallisuusnäkökohtia käsitellään 
tehokkaasti, vaarallisten aineiden, myös 

(d) kemikaalien yhteisvaikutuksia ja 
hormonaalisiin haitta-aineisiin liittyviä 
turvallisuusnäkökohtia käsitellään 
tehokkaasti, vaarallisten aineiden, myös 
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tuotteiden sisältämät kemikaalit, käytöstä 
ympäristölle ja terveydelle aiheutuvat riskit 
arvioidaan ja minimoidaan;

tuotteiden sisältämät kemikaalit, käytöstä 
ympäristölle ja terveydelle aiheutuvat riskit 
arvioidaan ja minimoidaan; määritetään 
pitkän aikavälin toimenpiteitä, joilla 
pyritään saavuttamaan myrkytöntä 
ympäristöä koskeva tavoite;

Or. en

Tarkistus 349
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kemikaalien yhteisvaikutuksia ja 
hormonaalisiin haitta-aineisiin liittyviä 
turvallisuusnäkökohtia käsitellään 
tehokkaasti, vaarallisten aineiden, myös 
tuotteiden sisältämät kemikaalit, käytöstä 
ympäristölle ja terveydelle aiheutuvat riskit 
arvioidaan ja minimoidaan;

(d) kemikaalien yhteisvaikutuksia ja 
hormonaalisiin haitta-aineisiin liittyviä 
turvallisuusnäkökohtia käsitellään 
tehokkaasti EU:n kaikessa asiaan 
liittyvässä lainsäädännössä, vaarallisten 
aineiden, myös tuotteiden sisältämät 
kemikaalit, käytöstä ympäristölle ja 
terveydelle aiheutuvat riskit arvioidaan ja 
minimoidaan;

Or. en

Tarkistus 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) nanomateriaaleihin liittyviä 
turvallisuusnäkökohtia käsitellään eri 
säädöksissä kattavasti yhdenmukaisen 
lähestymistavan mukaisesti;

(e) EU:n sääntelykehystä tarkistetaan ja 
täydennetään sen varmistamiseksi, että
nanomateriaaleihin liittyviä 
turvallisuusnäkökohtia käsitellään 
erityisessä nanoalaa koskevassa 
asetuksessa sekä eri säädöksissä kattavasti 
yhdenmukaisen lähestymistavan 
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mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ilmastonmuutoksen vaikutuksiin
sopeutumisessa on edistytty merkittävästi.

(f) ilmastonmuutoksen vaikutusten 
ehkäisemisessä ja niihin sopeutumisessa 
on edistytty merkittävästi.

Or. en

Tarkistus 352
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) laadukkaiden ja terveellisten 
elintarvikkeiden saatavuus EU:ssa on 
parantunut merkittävästi.

Or. en

Tarkistus 353
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 2 alakohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) pannaan täytäntöön liikenteen 
valkoisessa kirjassa esitetyt aloitteet 
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erityisesti sisällyttämällä ulkoiset 
kustannukset entistä laajemmin hintoihin.

Or. en

Tarkistus 354
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) pannaan täytäntöön EU:n ajantasaistettu 
ja viimeisimmän tieteellisen tiedon mukaan 
mukautettu ilmanlaatupolitiikka sekä 
toimenpiteet ilmansaastumisen 
ehkäisemiseksi sen lähteellä;

(a) pannaan täytäntöön EU:n ajantasaistettu 
ja viimeisimmän tieteellisen tiedon sekä 
erilaisten maantieteellisten ja ilmasto-
olosuhteiden mukaan mukautettu 
ilmanlaatupolitiikka sekä toimenpiteet 
ilmansaastumisen ehkäisemiseksi sen 
lähteellä;

Or. it

Tarkistus 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) pannaan täytäntöön EU:n ajantasaistettu 
ja viimeisimmän tieteellisen tiedon mukaan 
mukautettu ilmanlaatupolitiikka sekä
toimenpiteet ilmansaastumisen 
ehkäisemiseksi sen lähteellä;

(a) pannaan täytäntöön EU:n ajantasaistettu 
ja viimeisimmän tieteellisen tiedon mukaan 
mukautettu ilmanlaatupolitiikka, laaditaan 
sisäilmanlaatua koskeva EU:n strategia ja 
pannaan täytäntöön toimenpiteet 
ilmansaastumisen ehkäisemiseksi sen 
lähteellä;

Or. en
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Tarkistus 356
João Ferreira, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tehostetaan pyrkimyksiä panna 
täytäntöön juomavesidirektiivi, erityisesti 
pienten juomavedentuottajien osalta, sekä
uimavesidirektiivi;

(c) varmistetaan yleisen vesihuollon ja 
vedenkäsittelyn välttämätön rahoitus ja
tehostetaan pyrkimyksiä noudattaa 
ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 
lähteiden käyttöönottoa, seurantaa ja 
tarkastamista koskevia suunnitelmia ja
panna täytäntöön uimavesidirektiivi;

Or. pt

Tarkistus 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kehitetään myrkytöntä ympäristöä 
koskeva EU:n strategia, jota tuetaan
kattavalla tietämyksellä kemikaaleille 
altistumisesta ja kemikaalien 
myrkyllisyydestä ja jolla edistetään
kestävien vaihtoehtojen innovointia;

(d) kehitetään vuoteen 2018 mennessä
myrkytöntä ympäristöä koskeva EU:n 
strategia, joka perustuu vuoteen 2015 
mennessä toteutettaviin laaja-alaisiin 
toimenpiteisiin ja jolla varmistetaan 
asiaan liittyvissä säädöksissä annetuilla 
erityisillä säännöksillä 1) 
nanomateriaalien ja vastaavien 
kehittyneiden materiaalien turvallisuus; 
2) mahdollisimman vähäinen 
altistuminen hormonaalisille haitta-
aineille; 3) asianmukaiset sääntelytason 
toimintatavat kemikaalien 
yhteisvaikutusten huomioon ottamiseksi 
ja 4) mahdollisimman vähäinen 
altistuminen tuotteiden sisältämille 
kemikaaleille, muun muassa 
tuontituotteiden kemikaalit mukaan 
luettuina, jotta edistetään myrkyttömiä 
materiaalikiertoja ja vähennetään 
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altistumista sisätilojen haitallisille 
aineille. Tätä olisi tuettava kattavalla 
tietämyksellä kemikaaleille altistumisesta 
ja kemikaalien myrkyllisyydestä, mikä 
nopeuttaisi tehokasta päätöksentekoa ja 
edistäisi innovointia ja kestävien 
vaihtoehtojen kehittämistä.

Or. en

Perustelu

Myrkytöntä ympäristöä koskevan, jo kuudennessa ympäristöalan toimintaohjelmassa 
tavoitteeksi asetetun kattavan EU-strategian osatekijät olisi määritettävä selkeästi. Euroopan 
parlamentin kehotukset olisi otettava huomioon seitsemännessä ympäristöalan 
toimintaohjelmassa. Parlamentti kehotti huhtikuussa 2009 komissiota varmistamaan kaikkien 
nanomateriaaleja hyödyntävien sovellusten turvallisuuden kahden vuoden sisällä. 
Maaliskuussa 2013 parlamentti vaati minimoimaan altistumisen hormonaalisille haitta-
aineille. Strategiassa olisi lisäksi otettava huomioon kemikaalien yhteisvaikutukset sekä 
minimoitava altistuminen tuotteiden sisältämille kemikaaleille.

Tarkistus 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kehitetään myrkytöntä ympäristöä 
koskeva EU:n strategia, jota tuetaan 
kattavalla tietämyksellä kemikaaleille 
altistumisesta ja kemikaalien 
myrkyllisyydestä ja jolla edistetään 
kestävien vaihtoehtojen innovointia;

(d) kehitetään vuoteen 2015 mennessä
myrkytöntä ympäristöä koskeva EU:n 
strategia, johon sisältyy lyhyen aikavälin 
toimia nanomateriaalien ja vastaavien 
kehittyneiden materiaalien turvallisuuden 
varmistamiseksi, asianmukaisia 
toimintatapoja yhteisvaikutusten 
huomioon ottamiseksi kemikaalialan 
asetuksissa ja toimia hormonaalisille 
haitta-aineille ja tuotteiden sisältämille 
kemikaaleille altistumisen 
minimoimiseksi ja jossa käsitellään muun 
muassa tuontituotteita, altistumisia 
sisätiloissa ja myrkyttömiä 
materiaalikiertoja sekä kaavaillaan toimia 
myrkytöntä ympäristöä koskevan pitkän 
aikavälin yleistavoitteen saavuttamiseksi. 
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Strategiaa tuetaan kattavalla, nopean ja 
tehokkaan päätöksenteon varmistavalla
tietämyksellä kemikaaleille altistumisesta 
ja kemikaalien myrkyllisyydestä ja sillä
edistetään kestävien vaihtoehtojen 
innovointia.

Or. en

Tarkistus 359
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kehitetään myrkytöntä ympäristöä 
koskeva EU:n strategia, jota tuetaan 
kattavalla tietämyksellä kemikaaleille 
altistumisesta ja kemikaalien 
myrkyllisyydestä ja jolla edistetään 
kestävien vaihtoehtojen innovointia;

(d) kehitetään vuoteen 2015 mennessä
myrkytöntä ympäristöä koskeva EU:n 
strategia, johon sisältyy laaja-alaisia 
toimia nanomateriaalien ja vastaavien 
kehittyneiden materiaalien turvallisuuden 
esittelemiseksi, kemikaalialan laaja-
alaisen sääntelyn täytäntöönpano 
yhteisvaikutuksilta suojelemiseksi, 
hormonaalisille haitta-aineille 
altistumisen minimoimiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että tuotteiden 
sisältämien kemikaalien muodostamat 
riskit hallitaan asianmukaisesti, 
tuontituotteet mukaan luettuina, sekä 
laaja-alaisia toimia nanomateriaalien 
turvallisuuden varmistamiseksi. 
Strategiaa tuetaan kattavalla tietämyksellä 
kemikaaleille altistumisesta ja kemikaalien 
myrkyllisyydestä ja sillä edistetään 
kestävien vaihtoehtojen innovointia.

Or. en

Tarkistus 360
Anna Rosbach
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Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kehitetään myrkytöntä ympäristöä 
koskeva EU:n strategia, jota tuetaan 
kattavalla tietämyksellä kemikaaleille 
altistumisesta ja kemikaalien 
myrkyllisyydestä ja jolla edistetään 
kestävien vaihtoehtojen innovointia;

(d) kehitetään myrkytöntä ympäristöä 
koskeva EU:n strategia, jota tuetaan 
kattavalla ja mahdollisimman pitkälti 
vaihtoehtoisten muita kuin eläviä eläimiä 
hyödyntävien testimenetelmien ja 
-strategioiden avulla kootulla 
tietämyksellä kemikaaleille altistumisesta 
ja kemikaalien myrkyllisyydestä ja jolla 
edistetään kestävien vaihtoehtojen 
innovointia;

Or. en

Perustelu

Hormonaalisten haitta-aineiden, kemiallisten yhdisteiden ja nanomateriaalien vaikutuksiin 
ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön liittyy paljon epävarmuutta. Riskejä 
arvioitaessa olisi kuitenkin turvauduttava mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisiin 
testimenetelmiin ja -strategioihin, joissa ei käytetä eläimiä. Komission ehdotus ei ole riittävän 
selkeä tältä osin.

Tarkistus 361
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) laaditaan eläinkokeettomien 
testimenetelmien kehittämistä, 
vahvistamista, hyväksymistä ja käyttöä 
koskeva EU:n laajuinen strategia, joka 
hyväksytään EU:n lainsäädännön 
tarkistamisen ja nanoteknologian 
kaltaisia uusia teknologioita koskevien 
sääntöjen vahvistamisen yhteydessä.

Or. en



AM\931426FI.doc 49/72 PE508.028v01-00

FI

Perustelu

EU:n laajuisen strategian hyväksymisellä varmistettaisiin, että eläinkokeita koskevien uusien 
sääntöjen vaikutukset otetaan täysimääräisesti huomioon.

Tarkistus 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) arvioidaan EU:n nykyiset politiikat 
uudelleen ja kehitetään nanomateriaaleja 
ja kehittyneitä materiaaleja koskevia 
uusia politiikkoja, muun muassa 
asianmukaisia riskinarviointivälineitä, 
kemikaaliturvallisuusraportteja ja EU:n 
laajuinen rekisteri nanomateriaaleja 
varten.

Or. en

Tarkistus 363
Karin Kadenbach

Ehdotus päätökseksi
Liite – 52 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) pannaan täytäntöön liikenteen 
valkoisessa kirjassa esitetyt aloitteet 
erityisesti sisällyttämällä ulkoiset 
kustannukset entistä laajemmin hintoihin.

Or. en

Perustelu

Tämä sanamuoto on lainaus resurssitehokkuutta koskevasta etenemissuunnitelmasta 
COM(2011) 571, sivu 19.
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Tarkistus 364
Richard Seeber, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 52 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

52 a. kaikki ulkoiset liikennekustannukset 
on sisällytetty täysimääräisesti hintoihin.

Or. en

Tarkistus 365
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus päätökseksi
Liite – 54 kohta

Komission teksti Tarkistus

54. EU:n ympäristölainsäädännön 
käytännön täytäntöönpanon 
varmistamisesta saadaan kolmenlaista 
hyötyä: sisämarkkinoilla toimivien 
taloudellisten toimijoiden 
toimintaedellytykset ovat tasapuoliset, 
innovointi lisääntyy ja eurooppalaiset 
yritykset saavat näin etulyöntiaseman 
useilla sektoreilla. Lainsäädännön 
täytäntöönpanon epäonnistumisesta 
aiheutuu sen sijaan korkeita kustannuksia, 
joiden arvioidaan olevan noin 50 miljardia 
euroa vuodessa. Tähän sisältyvät myös 
rikkomismenettelyihin liittyvät 
kustannukset. Pelkästään vuonna 2009 
käsittelyssä oli 451 EU:n 
ympäristölainsäädäntöön liittyvää 
rikkomismenettelyä. Komissio saa myös 
paljon valituksia suoraan EU:n 
kansalaisilta. Useat näistä valituksista olisi 
parempi käsitellä jäsenvaltion tai 
paikallisella tasolla.

54. EU:n ympäristölainsäädännön 
käytännön täytäntöönpanon 
varmistamisesta saadaan kolmenlaista 
hyötyä: sisämarkkinoilla toimivien 
taloudellisten toimijoiden 
toimintaedellytykset ovat tasapuoliset, 
innovointi lisääntyy ja eurooppalaiset 
yritykset saavat näin etulyöntiaseman 
useilla sektoreilla. Lainsäädännön 
täytäntöönpanon epäonnistumisesta 
aiheutuu sen sijaan korkeita kustannuksia, 
joiden arvioidaan olevan noin 50 miljardia 
euroa vuodessa. Tähän sisältyvät myös 
rikkomismenettelyihin liittyvät 
kustannukset. Pelkästään vuonna 2009 
käsittelyssä oli 451 EU:n 
ympäristölainsäädäntöön liittyvää 
rikkomismenettelyä. Komissio saa myös 
paljon valituksia suoraan EU:n 
kansalaisilta. Useat näistä valituksista 
voitaisiin käsitellä jäsenvaltion tai 
paikallisella tasolla, mutta siitä huolimatta 
ne edellyttävät komission ja tarvittaessa 
unionin tuomioistuimen väliintuloa.
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Or. es

Tarkistus 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 55 kohta

Komission teksti Tarkistus

55. Tulevina vuosina onkin pidettävä 
ensisijaisena EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanon parantamista 
jäsenvaltioiden tasolla. Täytäntöönpanon 
tasossa on merkittäviä eroja jäsenvaltioiden 
välillä ja sisällä. Ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoon kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla 
osallistuvilla on oltava riittävästi tietämystä 
ja valmiuksia parantaa tämän 
lainsäädännön tarjoamien hyötyjen 
toteutumista.

55. Tulevina vuosina onkin pidettävä 
ensisijaisena EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanon parantamista 
jäsenvaltioiden tasolla. Täytäntöönpanon 
tasossa on merkittäviä eroja jäsenvaltioiden 
välillä ja sisällä. Ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoon EU:n, kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla 
osallistuvilla on oltava riittävästi 
tietämystä, välineitä ja valmiuksia parantaa 
tämän lainsäädännön tarjoamien hyötyjen 
toteutumista.

Or. en

Tarkistus 367
João Ferreira

Ehdotus päätökseksi
Liite – 55 kohta

Komission teksti Tarkistus

55. Tulevina vuosina onkin pidettävä 
ensisijaisena EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanon parantamista 
jäsenvaltioiden tasolla. Täytäntöönpanon 
tasossa on merkittäviä eroja jäsenvaltioiden 
välillä ja sisällä. Ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoon kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla 
osallistuvilla on oltava riittävästi tietämystä 
ja valmiuksia parantaa tämän 
lainsäädännön tarjoamien hyötyjen 

55. Tulevina vuosina onkin pidettävä 
ensisijaisena EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanon parantamista 
jäsenvaltioiden tasolla. Täytäntöönpanon 
tasossa on merkittäviä eroja jäsenvaltioiden 
välillä ja sisällä. Ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoon kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla 
osallistuvilla on oltava riittävästi 
määrärahoja, virkoja, tietämystä ja 
valmiuksia parantaa tämän lainsäädännön 
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toteutumista. tarjoamien hyötyjen toteutumista.

Or. pt

Tarkistus 368
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite – 58 kohta

Komission teksti Tarkistus

58. Toiseksi EU ottaa käyttöön 
tarkastukset ja valvonnan aikaisempaa 
useammissa ympäristösäädöksissä. Tätä 
toimintaa täydentää EU:n tason valmius 
käsitellä perustelluista syistä huolta 
aiheuttavia tilanteita.

58. Toiseksi EU vahvistaa jäsenvaltioiden 
IMPEL-verkkoa tarjoamalla riittävästi 
pitkän aikavälin rahoitusta ja 
tehostamalla parhaiden käytäntöjen 
yhdistämistä myös alueellisella ja 
paikallisella tasolla.

Or. it

Tarkistus 369
Ewald Stadler

Ehdotus päätökseksi
Liite – 58 kohta

Komission teksti Tarkistus

58. Toiseksi EU ottaa käyttöön tarkastukset 
ja valvonnan aikaisempaa useammissa 
ympäristösäädöksissä. Tätä toimintaa 
täydentää EU:n tason valmius käsitellä 
perustelluista syistä huolta aiheuttavia 
tilanteita.

58. Toiseksi EU ottaa käyttöön tarkastukset 
ja valvonnan aikaisempaa useammissa 
ympäristösäädöksissä. Tätä toimintaa 
täydentää EU:n tason valmius käsitellä 
perustelluista syistä huolta aiheuttavia 
tilanteita. Hallintomenettelyjen 
tehokkuuden lisäämiseksi ja säästöjen 
aikaan saamiseksi on luovuttava uusien 
EU:n tason viranomaisten 
perustamisesta, ja kansallisten 
ympäristöalan viranomaisten toimivaltaa 
ei saa kyseenalaistaa.

Or. de
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Tarkistus 370
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus päätökseksi
Liite – 59 kohta

Komission teksti Tarkistus

59. Kolmanneksi parannetaan tapaa, jolla 
EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskevat valitukset 
käsitellään ja jolla puutteet korjataan 
kansallisella tasolla.

59. Kolmanneksi parannetaan tapaa, jolla 
EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskevat valitukset 
käsitellään ja jolla puutteet korjataan 
kansallisella tasolla, ja varmistetaan, että 
valituksia koskevat tiedot ovat entistä 
avoimempia ja helpommin saatavilla.

Or. es

Tarkistus 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 59 kohta

Komission teksti Tarkistus

59. Kolmanneksi parannetaan tapaa, jolla 
EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskevat valitukset 
käsitellään ja jolla puutteet korjataan 
kansallisella tasolla.

59. Kolmanneksi parannetaan ja 
muutetaan avoimemmaksi ja helpommin 
ymmärrettäväksi tapaa, jolla EU:n 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa 
koskevat valitukset käsitellään ja jolla 
puutteet korjataan kansallisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 60 kohta



PE508.028v01-00 54/72 AM\931426FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

60. Neljänneksi parannetaan EU:n 
kansalaisten mahdollisuutta saattaa 
ympäristöön liittyvä asiansa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi sekä 
tehostetaan oikeussuojaa kansainvälisten 
sopimusten ja Lissabonin sopimuksen 
voimaan tulon johdosta tapahtuneiden 
muutosten sekä Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti. Oikeudenkäyntien 
vaihtoehdoksi suositellaan tuomioistuimen 
ulkopuolella tapahtuvaa riitojen ratkaisua.

60. Neljänneksi parannetaan EU:n 
kansalaisten mahdollisuutta saattaa 
ympäristöön liittyvä asiansa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi sekä 
tehostetaan oikeussuojaa Århusin 
yleissopimuksen ja muiden 
kansainvälisten sopimusten ja Lissabonin 
sopimuksen voimaan tulon johdosta 
tapahtuneiden muutosten sekä Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti. Oikeudenkäyntien 
vaihtoehdoksi suositellaan tuomioistuimen 
ulkopuolella tapahtuvaa riitojen ratkaisua.

Or. en

Perustelu

Århusin yleissopimuksen kaikkien pilareiden on sisällyttävä unionin ympäristöpolitiikan 
säännöstöön, jotta varmistetaan tehokas oikeussuoja. Tämä on neuvoston 11. kesäkuuta 2012 
hyväksymien päätelmien mukaista.

Tarkistus 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Liite – 60 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

60 a. Viidenneksi vahvistetaan 
julkishallinnon osallistumista ympäristöä 
koskevaan päätöksentekoon sääteleviä 
järjestelyjä ennen muuta varmistamalla, 
että ympäristövaikutusten 
arviointijärjestelmässä asiaan liittyvien 
menettelyjen kiertäminen on tehty 
mahdottomaksi ja järjestelmä toimii 
riippumattomasti ja itsenäisesti;

Or. lt
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Tarkistus 374
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite – 63 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

63. EU:n ympäristölainsäädännön hyötyjen 
maksimoimiseksi ohjelmalla on
varmistettava, että vuoteen 2020 mennessä:

63. EU:n ympäristölainsäädännön hyötyjen 
maksimoimiseksi ohjelmalla olisi
varmistettava, että vuoteen 2020 mennessä:

Or. it

Tarkistus 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 63 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) EU:n kansalaisten saatavilla on selkeitä 
tietoja siitä, miten EU:n 
ympäristölainsäädäntö pannaan täytäntöön;

(a) Århusin yleissopimus on pantu 
täysimääräisesti täytäntöön, jotta 
varmistetaan, että EU:n kansalaisten 
saatavilla on selkeitä tietoja siitä, miten 
EU:n ympäristölainsäädäntö pannaan 
täytäntöön, miten tiettyihin ympäristön 
kannalta tärkeisiin päätöksiin voidaan 
osallistua ja miten oikeussuoja on 
toteutettu;

Or. en

Perustelu

Århusin yleissopimus olisi neuvoston 11. kesäkuuta 2012 hyväksymien päätelmien mukaisesti 
pantava täysimääräisesti täytäntöön, jotta taataan täysimääräisesti kansalaisten 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa.

Tarkistus 376
Andrés Perelló Rodríguez
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Ehdotus päätökseksi
Liite – 63 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) EU:n kansalaisten saatavilla on selkeitä 
tietoja siitä, miten EU:n 
ympäristölainsäädäntö pannaan täytäntöön;

(a) EU:n kansalaisten saatavilla on selkeitä 
tietoja siitä, miten EU:n 
ympäristölainsäädäntö pannaan täytäntöön;
Avoimuuden varmistamiseksi tähän olisi 
sisällyttävä mahdollisuus tutustua 
internetin kautta yhteenvetoon komissiolle 
jätetyistä valituksista sekä tietoihin 
kunkin tapauksen käsittelyn vaiheesta 
jäsenvaltiossa;

Or. es

Tarkistus 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 63 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) on pantu täytäntöön vaatimus 
kansallisen tason sääntelyviranomaisten 
riippumattomuudesta niiden valvoessa 
EU:n ympäristölainsäädännön 
noudattamista;

Or. en

Perustelu

Lukuisissa sisämarkkinoita koskevissa unionin direktiiveissä sekä unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä edellytetään, että jäsenvaltiot takaavat sääntelyviranomaisen 
riippumattomuuden ja varmistavat, että viranomainen käyttää valtuuksiaan puolueettomasti 
ja avoimesti. Katso esimerkiksi direktiivin 2009/73/EY 39 artiklan 4 kohta. Samoja 
sääntelyviranomaisille osoitettuja vaatimuksia olisi sovellettava EU:n 
ympäristölainsäädännön noudattamisen valvontaan kansallisella tasolla.

Tarkistus 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ehdotus päätökseksi
Liite – 63 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kansalaisten luottamus ja usko EU:n 
ympäristölainsäädäntöön parantuu;

(d) kansalaisten luottamus ja usko EU:n 
ympäristölainsäädäntöön parantuu ja 
kansalaiset osallistuvat tiiviimmin 
ympäristöongelmien ratkaisemiseen 
tähtääviin toimiin;

Or. lt

Tarkistus 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 63 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kansalaisten luottamus ja usko EU:n 
ympäristölainsäädäntöön parantuu;

(d) kansalaisten luottamus ja usko EU:n 
ympäristölainsäädäntöön ja sen 
noudattamisen valvontaan parantuu;

Or. en

Tarkistus 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus päätökseksi
Liite – 63 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jäsenvaltioiden ja komission välillä 
tehdään kumppanuuksiin perustuvia 
täytäntöönpanosopimuksia.

(b) jäsenvaltioiden ja komission välillä 
tehdään kumppanuuksiin perustuvia 
täytäntöönpanosopimuksia jäsenvaltioiden 
auttamiseksi ehkäisemään ongelmia tai 
korjaamaan havaitut puutteet.

Or. en
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Tarkistus 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 63 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jäsenvaltioiden ja komission välillä 
tehdään kumppanuuksiin perustuvia 
täytäntöönpanosopimuksia.

(b) jäsenvaltioiden ja komission välillä 
tehdään avoimia kumppanuuksiin 
perustuvia täytäntöönpanosopimuksia.

Or. en

Tarkistus 382
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite – 63 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltioissa suoritettavia tehokkaita 
tarkastuksia ja valvontaa koskevat sitovat 
perusteet laajennetaan useampiin EU:n 
ympäristösäädöksiin ja kehitetään EU:n 
tason täydentävä valmius käsitellä 
tilanteita, joissa on perusteltua syytä 
huoleen. Tätä valmiutta tukee 
ammattilaisten verkosto;

(c) jäsenvaltioissa suoritettavia tehokkaita 
tarkastuksia ja valvontaa koskevat sitovat 
perusteet laajennetaan useampiin EU:n 
ympäristösäädöksiin ja samalla 
vahvistetaan IMPEL-verkkoa;

Or. it

Tarkistus 383
Elena Oana Antonescu

Ehdotus päätökseksi
Liite – 63 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltioissa suoritettavia tehokkaita (c) varmistetaan, että jäsenvaltioissa 
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tarkastuksia ja valvontaa koskevat sitovat 
perusteet laajennetaan useampiin EU:n 
ympäristösäädöksiin ja kehitetään EU:n 
tason täydentävä valmius käsitellä 
tilanteita, joissa on perusteltua syytä 
huoleen. Tätä valmiutta tukee 
ammattilaisten verkosto;

suoritettavia tehokkaita tarkastuksia ja 
valvontaa varten on sitovat perusteet ja 
kehitetään EU:n tason täydentävä valmius 
käsitellä tilanteita, joissa on perusteltua 
syytä huoleen. Tätä valmiutta tukee 
ammattilaisten verkosto;

Or. en

Tarkistus 384
Elena Oana Antonescu

Ehdotus päätökseksi
Liite – 63 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kansallisella tasolla perustetaan 
johdonmukaisia ja tehokkaita 
mekanismeja EU:n 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa 
koskevien valitusten käsittelemiseksi;

(d) varmistetaan johdonmukaiset ja 
tehokkaat kansallisen tason mekanismit
EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskevien valitusten 
käsittelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Liite – 63 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) ympäristövaikutusten 
arviointijärjestelmä arvioidaan uudelleen 
sen riippumattomuuden ja itsenäisyyden 
varmistamiseksi ja jäsenvaltioissa 
sovelletut eri käytännöt 
yhdenmukaistetaan, jotta vältetään 
tilanteet, joissa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyt voidaan kiertää 
lainsäädännön porsaanreikien tai 
epäselvyyksien perusteella; 
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Or. lt

Tarkistus 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 63 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) varmistetaan se, että oikeussuojaa 
koskevat kansalliset säännökset heijastavat 
Euroopan unionin oikeuskäytäntöä, ja 
edistetään riitojen ratkaisua 
tuomioistuinten ulkopuolella, jotta 
ympäristöriitoihin löydettäisiin 
sovinnollisia ratkaisuja.

(e) varmistetaan se, että oikeussuojaa 
koskevat kansalliset säännökset heijastavat 
Euroopan unionin oikeuskäytäntöä, ja 
edistetään riitojen ratkaisua 
tuomioistuinten ulkopuolella, jotta 
ympäristöriitoihin löydettäisiin tehokkaita
ratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – Ensisijainen tavoite 5

Komission teksti Tarkistus

Ensisijainen tavoite 5: Parannetaan 
ympäristöpolitiikan tieteellistä perustaa

Ensisijainen tavoite 5: Parannetaan 
ympäristöpolitiikkaa koskevaa tietämystä 
ja sen tieteellistä perustaa

Or. en

Tarkistus 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus päätökseksi
Liite – Ensisijainen tavoite 5
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Komission teksti Tarkistus

Ensisijainen tavoite 5: Parannetaan 
ympäristöpolitiikan tieteellistä perustaa

Ensisijainen tavoite 5: Parannetaan 
ympäristöpolitiikkaa koskevaa tietämystä

Or. en

Tarkistus 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 64 kohta

Komission teksti Tarkistus

64. EU:n ympäristöpolitiikan perustana on 
ympäristön seuranta, ympäristöä koskevat 
tiedot ja indikaattorit, EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyvät arvioinnit sekä 
viralliset tieteelliset tutkimukset ja 
kansalaisten tiedealoitteet. Merkittävää 
edistystä on tapahtunut tämän tieteellisen 
perustan vahvistamisessa, tietämyksen
lisäämisessä sekä päätöksentekijöiden ja 
yleisön luottamuksessa tähän tieteeseen
perustuvan politiikan lähestymistapaan, 
jonka myötä heidän on helpompi ymmärtää 
monimuotoisia ympäristö- ja 
yhteiskunnallisia haasteita.

64. EU:n ympäristöpolitiikan perustana on 
ympäristön seuranta, ympäristöä koskevat 
tiedot ja indikaattorit, EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyvät arvioinnit sekä 
viralliset tieteelliset tutkimukset ja 
kansalaisten tiedealoitteet. Merkittävää 
edistystä on tapahtunut tämän 
tietämyspohjan vahvistamisessa, 
tietoisuuden lisäämisessä sekä 
päätöksentekijöiden ja yleisön 
luottamuksessa tähän tietämykseen
perustuvan politiikan lähestymistapaan, 
jonka myötä heidän on helpompi ymmärtää 
monimuotoisia ympäristö- ja 
yhteiskunnallisia haasteita.

Or. en

Perustelu

Komission vaikutustenarvioinnissa käytetty käsite "tietämys" on tarkoituksenmukaisempi, sillä 
se on laajempi kuin "tieteellinen perusta".

Tarkistus 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus päätökseksi
Liite – 64 kohta
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Komission teksti Tarkistus

64. EU:n ympäristöpolitiikan perustana on 
ympäristön seuranta, ympäristöä koskevat 
tiedot ja indikaattorit, EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyvät arvioinnit sekä 
viralliset tieteelliset tutkimukset ja 
kansalaisten tiedealoitteet. Merkittävää 
edistystä on tapahtunut tämän tieteellisen 
perustan vahvistamisessa, tietämyksen 
lisäämisessä sekä päätöksentekijöiden ja 
yleisön luottamuksessa tähän tieteeseen
perustuvan politiikan lähestymistapaan, 
jonka myötä heidän on helpompi ymmärtää 
monimuotoisia ympäristö- ja 
yhteiskunnallisia haasteita.

64. EU:n ympäristöpolitiikan perustana on 
ympäristön seuranta, ympäristöä koskevat 
tiedot ja indikaattorit, EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyvät arvioinnit sekä 
viralliset tieteelliset tutkimukset ja 
kansalaisten tiedealoitteet. Merkittävää 
edistystä on tapahtunut tämän tieteellisen 
perustan vahvistamisessa, tietämyksen 
lisäämisessä sekä päätöksentekijöiden ja 
yleisön luottamuksessa tähän tietämykseen
perustuvan politiikan lähestymistapaan, 
jonka myötä heidän on helpompi ymmärtää 
monimuotoisia ympäristö- ja 
yhteiskunnallisia haasteita.

Or. en

Tarkistus 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 64 kohta

Komission teksti Tarkistus

64. EU:n ympäristöpolitiikan perustana on 
ympäristön seuranta, ympäristöä koskevat 
tiedot ja indikaattorit, EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyvät arvioinnit sekä 
viralliset tieteelliset tutkimukset ja 
kansalaisten tiedealoitteet. Merkittävää 
edistystä on tapahtunut tämän tieteellisen 
perustan vahvistamisessa, tietämyksen
lisäämisessä sekä päätöksentekijöiden ja 
yleisön luottamuksessa tähän tieteeseen 
perustuvan politiikan lähestymistapaan, 
jonka myötä heidän on helpompi ymmärtää 
monimuotoisia ympäristö- ja 
yhteiskunnallisia haasteita.

64. EU:n ympäristöpolitiikan perustana on 
ympäristön seuranta, ympäristöä koskevat 
tiedot ja indikaattorit, EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyvät arvioinnit sekä 
viralliset tieteelliset tutkimukset ja 
kansalaisten tiedealoitteet. Merkittävää 
edistystä on tapahtunut tämän 
tietämyspohjan ja tieteellisen perustan 
vahvistamisessa, tietoisuuden lisäämisessä 
sekä päätöksentekijöiden ja yleisön 
luottamuksessa tähän tieteeseen perustuvan 
politiikan lähestymistapaan, jonka myötä 
heidän on helpompi ymmärtää 
monimuotoisia ympäristö- ja 
yhteiskunnallisia haasteita.

Or. en
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Tarkistus 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus päätökseksi
Liite – 66 kohta

Komission teksti Tarkistus

66. Nykykehityksen vauhti ja 
todennäköisiin tulevaisuuden suuntauksiin 
liittyvä epävarmuus edellyttävät, että tätä 
tieteellistä perustaa ylläpidetään ja 
vahvistetaan sen varmistamiseksi, että 
EU:n toimintapolitiikka pohjautuu edelleen 
selkeään käsitykseen ympäristön tilasta, 
mahdollisista toimintavaihtoehdoista ja 
niiden vaikutuksista.

66. Nykykehityksen vauhti ja 
todennäköisiin tulevaisuuden suuntauksiin 
liittyvä epävarmuus edellyttävät, että tätä 
tietämyspohjaa ylläpidetään ja 
vahvistetaan sen varmistamiseksi, että 
EU:n toimintapolitiikka pohjautuu edelleen 
selkeään käsitykseen ympäristön tilasta, 
mahdollisista toimintavaihtoehdoista ja 
niiden vaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 66 kohta

Komission teksti Tarkistus

66. Nykykehityksen vauhti ja 
todennäköisiin tulevaisuuden suuntauksiin 
liittyvä epävarmuus edellyttävät, että tätä 
tieteellistä perustaa ylläpidetään ja 
vahvistetaan sen varmistamiseksi, että 
EU:n toimintapolitiikka pohjautuu edelleen 
selkeään käsitykseen ympäristön tilasta, 
mahdollisista toimintavaihtoehdoista ja 
niiden vaikutuksista.

66. Nykykehityksen vauhti ja 
todennäköisiin tulevaisuuden suuntauksiin 
liittyvä epävarmuus edellyttävät, että tätä 
tietämyspohjaa ja tieteellistä perustaa 
ylläpidetään ja vahvistetaan sen 
varmistamiseksi, että EU:n 
toimintapolitiikka pohjautuu edelleen 
selkeään käsitykseen ympäristön tilasta, 
mahdollisista toimintavaihtoehdoista ja 
niiden vaikutuksista.

Or. en
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Tarkistus 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Liite – 68 kohta

Komission teksti Tarkistus

68. Soveltamalla yhteisen 
ympäristötietojärjestelmän periaatetta
”tuota kerran, käytä usein” sekä INSPIRE-
ja GMES-järjestelmissä käytettäviä 
paikkatietojen keräämisen ja yhdistämisen 
yhteisiä lähestymistapoja ja standardeja 
estetään osaltaan päällekkäisiä toimia ja 
poistetaan viranomaisilta tarpeetonta 
hallinnollista taakkaa, kuten myös 
pyrkimyksillä virtaviivaistaa eri säädösten 
raportointivelvoitteita. Jäsenvaltioiden olisi 
saatettava suunnitelmien, ohjelmien ja 
hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioimiseksi (esimerkiksi 
ympäristövaikutusten tai strategisten 
ympäristövaikutusten arvioinnin 
yhteydessä) kootut tiedot paremmin 
yleisön saataville.

68. Soveltamalla yhteisen 
ympäristötietojärjestelmän periaatetta
”tuota kerran, käytä usein” sekä INSPIRE-
ja Copernicus-järjestelmissä (entinen 
GMES-järjestelmä) ja muissa 
eurooppalaisissa 
ympäristötietojärjestelmissä (kuten BISE 
ja WISE) käytettäviä paikkatietojen 
keräämisen ja yhdistämisen yhteisiä 
lähestymistapoja ja standardeja estetään 
osaltaan päällekkäisiä toimia ja poistetaan 
viranomaisilta tarpeetonta hallinnollista 
taakkaa, kuten myös pyrkimyksillä 
virtaviivaistaa eri säädösten
raportointivelvoitteita. Jäsenvaltioiden olisi 
saatettava suunnitelmien, ohjelmien ja 
hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioimiseksi (esimerkiksi 
ympäristövaikutusten tai strategisten 
ympäristövaikutusten arvioinnin 
yhteydessä) kootut tiedot paremmin 
yleisön saataville.

Or. en

Perustelu

Esittelijän jättämien yhteisten tarkistusten vaihtoehtoinen versio.

Tarkistus 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 69 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

69. Tietämyksessä on edelleen merkittäviä 69. Tietämyksessä on edelleen merkittäviä 
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aukkoja, ja jotkut niistä liittyvät tämän 
ohjelman ensisijaisiin tavoitteisiin. Onkin 
tärkeää investoida jatkotutkimukseen 
näiden aukkojen poistamiseksi, jotta 
voidaan varmistaa, että viranomaisilla ja 
yrityksillä on selkeä perusta päätöksilleen, 
joissa heijastuvat täysimääräisesti todelliset 
sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön 
liittyvät hyödyt ja kustannukset. Tiedoissa 
on neljä selvää aukkoa:

aukkoja, ja jotkut niistä liittyvät tämän 
ohjelman ensisijaisiin tavoitteisiin. Onkin 
tärkeää investoida jatkotutkimukseen 
näiden aukkojen poistamiseksi, jotta 
voidaan varmistaa, että viranomaisilla ja 
yrityksillä on selkeä tietämys tieteen 
uusimmasta kehityksestä, jossa heijastuvat 
täysimääräisesti todelliset sosiaaliset, 
taloudelliset ja ympäristöön liittyvät 
hyödyt ja kustannukset. Tiedoissa on neljä 
selvää aukkoa:

Or. en

Tarkistus 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Ehdotus päätökseksi
Liite – 69 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tarvitaan huippututkimusta tieto- ja 
tietämyspuutteiden täyttämiseksi sekä 
riittäviä mallintamistyökaluja, jotta 
voidaan ymmärtää paremmin ympäristön 
muuttumiseen liittyvät monitasoiset asiat, 
kuten ilmastonmuutoksen ja 
luonnonkatastrofien vaikutukset, lajien 
häviämisen vaikutukset 
ekosysteemipalveluihin, ympäristöraja-
arvot ja ekologiset kriittiset pisteet. Vaikka 
käytettävissä olevien tietojen perusteella on 
aihetta ennaltavarautumiseen näillä aloilla, 
lisätutkimuksilla, jotka koskevat 
planeettamme sietokykyä, systeemisiä 
riskejä ja yhteiskuntamme kykyä selviytyä 
muutoksia koskevilla lisätutkimuksilla, 
voidaan tukea asianmukaisempien toimien 
kehittämistä. Toimiin olisi sisällyttävä 
investoinnit tieto- ja tietämyspuutteiden 
poistamiseen, mallintamiseen ja 
ekosysteemipalvelujen arviointiin, sen 
ymmärtämiseen, mikä tehtävä luonnon 
monimuotoisuudella on 
ekosysteemipalvelujen tukemisessa ja 

– Tarvitaan huippututkimusta tieto- ja 
tietämyspuutteiden täyttämiseksi sekä 
riittäviä mallintamistyökaluja, jotta 
voidaan ymmärtää paremmin ympäristön 
muuttumiseen liittyvät monitasoiset asiat, 
kuten ilmastonmuutoksen ja 
luonnonkatastrofien vaikutukset, 
kaupunkialueiden biojätteen 
hyödyntäminen maataloustuotannossa 
tehokkaan puhdistamisen avulla, lajien 
häviämisen vaikutukset 
ekosysteemipalveluihin, ympäristöraja-
arvot ja ekologiset kriittiset pisteet. Vaikka 
käytettävissä olevien tietojen perusteella on 
aihetta ennaltavarautumiseen näillä aloilla, 
lisätutkimuksilla, jotka koskevat 
planeettamme sietokykyä, systeemisiä 
riskejä ja yhteiskuntamme kykyä selviytyä 
muutoksia koskevilla lisätutkimuksilla, 
voidaan tukea asianmukaisempien toimien 
kehittämistä. Toimiin olisi sisällyttävä 
investoinnit tieto- ja tietämyspuutteiden 
poistamiseen, mallintamiseen ja 
ekosysteemipalvelujen arviointiin, sen 
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miten ekosysteemit mukautuvat 
ilmastonmuutokseen.

ymmärtämiseen, mikä tehtävä luonnon 
monimuotoisuudella on 
ekosysteemipalvelujen tukemisessa ja 
miten ekosysteemit mukautuvat 
ilmastonmuutokseen.

Or. en

Tarkistus 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 69 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Siirtyminen osallistavaan vihreään 
talouteen edellyttää, että 
sosiaalistaloudellisten ja 
ympäristötekijöiden vuorovaikutusta 
tarkastellaan asianmukaisesti. 
Toimintapoliittisten aloitteiden 
suuntaaminen resurssitehokkuuden 
parantamiseen ja ympäristöpaineiden 
vähentämiseen voi tapahtua helpommin, 
jos parannetaan tietämystä kestävistä 
kulutus- ja tuotantotavoista ja siitä, miten 
toimien toteuttamisen tai toimimatta
jättämisen kustannukset voidaan ottaa 
tarkemmin huomioon tai miten yksittäisen 
henkilön tai yhteiskunnan käyttäytymisen 
muutoksella voidaan edistää 
ympäristötavoitteiden toteutumista taikka 
miten maailmanlaajuiset suuntaukset 
vaikuttavat Euroopan ympäristöön.

– Siirtyminen osallistavaan vihreään 
talouteen edellyttää, että 
sosiaalistaloudellisten ja 
ympäristötekijöiden vuorovaikutusta 
tarkastellaan asianmukaisesti. 
Toimintapoliittisten aloitteiden 
suuntaaminen resurssitehokkuuden 
parantamiseen ja ympäristöpaineiden 
vähentämiseen voi tapahtua helpommin, 
jos parannetaan tietämystä kestävistä 
kulutus- ja tuotantotavoista ja siitä, miten 
toimien toteuttamisen tai toimimatta 
jättämisen kustannukset ja hyödyt voidaan 
ottaa tarkemmin huomioon tai miten 
yksittäisen henkilön tai yhteiskunnan 
käyttäytymisen muutoksella voidaan 
edistää ympäristötavoitteiden toteutumista 
taikka miten maailmanlaajuiset suuntaukset 
vaikuttavat Euroopan ympäristöön.

Or. en

Perustelu

Mikäli halutaan parantaa tietämystä kestävistä kulutus- ja tuotantotavoista, olisi otettava 
huomioon toimien toteuttamisen tai toimimatta jättämisen niin kustannukset kuin hyödytkin.
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Tarkistus 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 69 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Hormonaalisten haitta-aineiden, seosten, 
tuotteiden sisältämien kemikaalien ja 
nanomateriaalien vaikutuksista ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle vallitsee 
edelleen epävarmuutta. Näiden 
tietoaukkojen poistamisella voidaan 
nopeuttaa päätöksentekoa ja edistää 
kemikaalilainsäädännön laatimista, jotta 
huolenaiheisiin voitaisiin puuttua 
paremmin ja samalla edistää kemikaalien
kestävää käyttöä. Parempi tietämys 
ihmisten terveyteen vaikuttavista 
ympäristötekijöistä mahdollistaisi ennalta 
ehkäisevien toimien toteuttamisen.

– Vaikka hormonaalisten haitta-aineiden, 
seosten, tuotteiden sisältämien kemikaalien 
ja nanomateriaalien kaikista vaikutuksista 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
vallitsee edelleen epävarmuutta, tuoreet 
tutkimukset viittaavat siihen, että 
hormonaaliset haitta-aineet vaikuttavat 
kielteisesti erityisesti raskaana olevien 
naisten terveyteen ja lasten kehitykseen. 
Tämä on täysin riittävä peruste ryhtyä 
varotoimiin. Lisäksi huolta aiheuttavat 
tuotteiden sisältämien kemikaalien, 
nanomateriaalien ja vastaavien 
kehittyneiden materiaalien 
yhteisvaikutusten mahdolliset seuraukset 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle.
Soveltamalla nykyistä tietämystä ja 
pyrkimällä jatkuvasti täyttämään jäljellä 
olevat tietämyspuutteet muun muassa 
biomonitoroinnin ja ympäristön 
seurannan avulla voidaan nopeuttaa 
päätöksentekoa ja edistää 
kemikaalilainsäädännön laatimista, jotta 
huolenaiheisiin voitaisiin puuttua 
paremmin ja jotta myös voitaisiin tukea 
kestävämmän kemikaalien käyttöä
koskevan lähestymistavan edistämistä.
Parempi tietämys ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön vaikuttavista 
ympäristötekijöistä ja altistumistasoista
mahdollistaisi ennalta ehkäisevien toimien 
toteuttamisen.

Or. en

Perustelu

Kuten parlamentin maaliskuussa 2013 hyväksymässä jäsen Westlundin mietinnössä 
korostetaan, erityisesti hormonaalisten haitta-aineiden kielteisistä vaikutuksista on jo 
olemassa tieteellistä näyttöä, mikä edellyttää toimia ja ennalta varautumisen periaatteen 
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soveltamista. Ympäristöpolitiikassa on lisäksi otettava huomioon kemikaalien, 
nanomateriaalien ja vastaavien kehittyneiden materiaalien yhteisvaikutuksia koskeva 
tietämys, ja tietämyspuutteet on korjattava asianmukaisesti.

Tarkistus 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus päätökseksi
Liite – 69 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Hormonaalisten haitta-aineiden, seosten, 
tuotteiden sisältämien kemikaalien ja 
nanomateriaalien vaikutuksista ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle vallitsee 
edelleen epävarmuutta. Näiden 
tietoaukkojen poistamisella voidaan 
nopeuttaa päätöksentekoa ja edistää 
kemikaalilainsäädännön laatimista, jotta 
huolenaiheisiin voitaisiin puuttua 
paremmin ja samalla edistää kemikaalien 
kestävää käyttöä. Parempi tietämys 
ihmisten terveyteen vaikuttavista 
ympäristötekijöistä mahdollistaisi ennalta 
ehkäisevien toimien toteuttamisen.

– Vaikka hormonaalisia haitta-aineita 
olevien kemikaalien kielteisistä 
vaikutuksista erityisesti lasten kehitykseen 
on saatavilla yhä enemmän tietoa ja 
varotoimiin ryhtyminen olisi täysin 
perusteltua, hormonaalisten haitta-
aineiden, seosten, tuotteiden sisältämien 
kemikaalien ja nanomateriaalien kaikista
vaikutuksista ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle vallitsee edelleen 
epävarmuutta. Näiden tietoaukkojen 
poistamisella voidaan nopeuttaa 
päätöksentekoa ja edistää 
kemikaalilainsäädännön laatimista, jotta 
huolenaiheisiin voitaisiin puuttua 
paremmin ja samalla edistää kemikaalien 
kestävää käyttöä. Parempi tietämys 
ihmisten terveyteen vaikuttavista 
ympäristötekijöistä mahdollistaisi ennalta 
ehkäisevien toimien toteuttamisen.

Or. en

Tarkistus 400
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
Liite – 69 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Hormonaalisten haitta-aineiden, seosten, – Hormonaalisten haitta-aineiden, seosten, 
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tuotteiden sisältämien kemikaalien ja 
nanomateriaalien vaikutuksista ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle vallitsee 
edelleen epävarmuutta. Näiden 
tietoaukkojen poistamisella voidaan
nopeuttaa päätöksentekoa ja edistää 
kemikaalilainsäädännön laatimista, jotta 
huolenaiheisiin voitaisiin puuttua 
paremmin ja samalla edistää kemikaalien 
kestävää käyttöä. Parempi tietämys 
ihmisten terveyteen vaikuttavista 
ympäristötekijöistä mahdollistaisi ennalta 
ehkäisevien toimien toteuttamisen.

tuotteiden sisältämien kemikaalien ja 
nanomateriaalien vaikutuksista ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle vallitsee 
edelleen epävarmuutta. Tällä alalla 
pisimmälle edistyneitä jäsenvaltioita 
pyydetään jakamaan tietämyksensä ja 
kokemuksensa EU-kumppaneidensa 
kanssa ja ne voisivat, tarvittaessa 
vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella, tukea sellaisten 
yhdenmukaistettujen EU-järjestelmien 
käyttöönottoa, joilla kyseistä tietämystä 
edistetään erityisesti nanomateriaalien 
alalla. Poistamalla nykyiset tietoaukot, 
tutkimalla yhteisten määritelmien ja 
tieteellisen tiedon pohjalta tiettyihin 
aineisiin liittyviä olennaisia riskejä, 
kannustamalla tutkimusta ja soveltamalla 
tarvittaessa ennalta varautumisen 
periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta
voidaan helpottaa päätöksentekoa ja 
edistää kemikaalilainsäädännön laatimista, 
jotta huolenaiheisiin voitaisiin puuttua 
paremmin ja samalla edistää kemikaalien 
kestävää käyttöä. Parempi tietämys 
ihmisten terveyteen vaikuttavista 
ympäristötekijöistä mahdollistaisi ennalta 
ehkäisevien toimien toteuttamisen.

Or. fr

Tarkistus 401
Anna Rosbach

Ehdotus päätökseksi
Liite – 69 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Hormonaalisten haitta-aineiden, seosten, 
tuotteiden sisältämien kemikaalien ja 
nanomateriaalien vaikutuksista ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle vallitsee 
edelleen epävarmuutta. Näiden 
tietoaukkojen poistamisella voidaan 
nopeuttaa päätöksentekoa ja edistää 

– Hormonaalisten haitta-aineiden, seosten, 
tuotteiden sisältämien kemikaalien ja 
nanomateriaalien vaikutuksista ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle vallitsee 
edelleen epävarmuutta. Näiden 
tietoaukkojen poistamisella voidaan 
nopeuttaa päätöksentekoa ja edistää 
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kemikaalilainsäädännön laatimista, jotta 
huolenaiheisiin voitaisiin puuttua 
paremmin ja samalla edistää kemikaalien 
kestävää käyttöä. Parempi tietämys 
ihmisten terveyteen vaikuttavista 
ympäristötekijöistä mahdollistaisi ennalta 
ehkäisevien toimien toteuttamisen.

kemikaalilainsäädännön laatimista, jotta 
huolenaiheisiin voitaisiin puuttua 
paremmin ja samalla edistää kemikaalien 
kestävää käyttöä. Parempi tietämys 
ihmisten terveyteen vaikuttavista 
ympäristötekijöistä mahdollistaisi ennalta 
ehkäisevien toimien toteuttamisen. Tämä 
olisi tehtävä käyttämällä 
mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia 
testimenetelmiä, joilla pyritään 
vähentämään kokeissa käytettyjen 
eläinten määrää.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei vaadita riittävän selkeästi vähentämään kemikaalien testauksessa 
käytettyjen koe-eläinten määrää.

Tarkistus 402
Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
Liite – 69 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Sen varmistaminen, että kaikki alat 
osallistuvat ilmastonmuutoksen vastaisiin
toimiin, edellyttää selkeää käsitystä 
kasvihuonekaasupäästöjen mittaamisesta, 
seurannasta ja niitä koskevien tietojen 
keräämisestä. Tämä on puutteellista 
tietyillä keskeisillä aloilla, kuten 
maataloudessa.

– Sen varmistaminen, että kaikki alat 
osallistuvat ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen tähtääviin toimiin, 
edellyttää selkeää käsitystä 
kasvihuonekaasupäästöjen mittaamisesta, 
seurannasta ja niitä koskevien tietojen 
keräämisestä.

Or. it

Tarkistus 403
Ewald Stadler

Ehdotus päätökseksi
Liite – 69 kohta – 4 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Sen varmistaminen, että kaikki alat 
osallistuvat ilmastonmuutoksen vastaisiin 
toimiin, edellyttää selkeää käsitystä 
kasvihuonekaasupäästöjen mittaamisesta, 
seurannasta ja niitä koskevien tietojen 
keräämisestä. Tämä on puutteellista 
tietyillä keskeisillä aloilla, kuten 
maataloudessa.

– Sen varmistaminen, että kaikki alat 
osallistuvat ilmastonmuutoksen vastaisiin 
toimiin, edellyttää selkeää käsitystä 
kasvihuonekaasupäästöjen mittaamisesta, 
seurannasta ja niitä koskevien tietojen 
keräämisestä.

Or. de

Perustelu

Ei ole realistista viitata maatalouteen ainoana alana, jolla tietojen keräämisen väitetään 
olevan puutteellista. Nykyisin käytössä olevilla kasvihuonekaasujen mittausmenetelmillä on 
osoitettu, että maatalous on vähentänyt päästöjään Euroopan tasolla laskettuna.

Tarkistus 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 70 kohta

Komission teksti Tarkistus

70. Teknologian nopean ja politiikan 
etenemisvauhdin ohittavan kehityksen 
esille tuomat uudet ja kehittyvät asiat, 
kuten nanomateriaalit, epätavanomaiset 
energianlähteet, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi sekä sähkömagneettiset aallot, 
aiheuttavat riskinhallintahaasteita ja 
eturistiriitoja sekä synnyttävät tarpeita ja 
odotuksia. Tämä puolestaan voi lisätä 
yleisön huolestumista ja vihamielisyyttä 
uusia teknologioita kohtaan. Näin ollen on 
tarpeen varmistaa laajempi ja suora 
yhteiskunnallinen keskustelu siitä, millaisia 
ympäristölle aiheutuvia riskejä ja millaista 
mahdollista vuorovaikutusta olemme 
valmiit hyväksymään, kun otetaan 
huomioon kehittymässä olevia riskejä ja 
niiden asianmukaisia käsittelytapoja 
koskevien tietojen vajavaisuus ja 
epävarmuus. Systemaattinen 

70. Teknologian nopean ja politiikan 
etenemisvauhdin ohittavan kehityksen 
esille tuomat uudet ja kehittyvät asiat, 
kuten nanomateriaalit ja vastaavat 
kehittyneet materiaalit, epätavanomaiset 
energianlähteet, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi sekä sähkömagneettiset aallot, 
aiheuttavat riskinhallintahaasteita ja 
eturistiriitoja sekä synnyttävät tarpeita ja 
odotuksia. Tämä puolestaan voi lisätä 
yleisön huolestumista ja vihamielisyyttä 
uusia teknologioita kohtaan. Näin ollen on 
tarpeen varmistaa laajempi ja suora 
yhteiskunnallinen keskustelu siitä, millaisia 
ympäristölle aiheutuvia riskejä ja millaista 
mahdollista vuorovaikutusta olemme 
valmiit hyväksymään, kun otetaan 
huomioon kehittymässä olevia riskejä ja 
niiden asianmukaisia käsittelytapoja 
koskevien tietojen vajavaisuus ja 
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lähestymistapa ympäristöriskien hallintaan 
parantaa EU:n mahdollisuuksia tunnistaa 
teknologian kehitys ja hyödyntää sitä 
aikaisessa vaiheessa. Se auttaa myös 
vakuuttamaan yleisöä.

epävarmuus. Systemaattinen 
lähestymistapa ympäristöriskien hallintaan 
parantaa EU:n mahdollisuuksia tunnistaa 
teknologian kehitys ja hyödyntää sitä 
aikaisessa vaiheessa. Se auttaa myös 
vakuuttamaan yleisöä.

Or. en

Perustelu

On todennäköistä, että tulevaisuudessa otetaan käyttöön tuntemattomia aineita ja 
materiaaleja, ja siksi on tärkeää varmistaa, että kyseisiä aineita ja materiaaleja voidaan 
käsitellä samoin kuin esimerkiksi nanomateriaaleja.


