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LYHYET PERUSTELUT

Direktiivillä mahdollistetaan yhtenäinen lainsäädäntöympäristö ja pyritään takaamaan 
oikeusvarmuus tämäntyyppisten laajalle levinneiden pakkausten tuottajille ja käyttäjille.

Ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus vahvistaa direktiivin sisältöä ennen kaikkea, mitä tulee 
oikeusvarmuuteen tuotantosektorilla ja muovikassien monitahoiseen käyttöön. Tältä osin ne 
koskevat myös vähittäiskauppaa ja kuluttajia. 

Muovikassimarkkinoiden monimutkaisuuden huomioon ottaen direktiivi estää tehokkaasti 
suurimman osan muovikassien käytöstä. Muovikassit voidaan jakaa kahteen osaan niiden 
paksuuden mukaan: tunnetumpia ja laajemmalle levinneitä ovat paksuudeltaan 11–
50 mikronin kassit (tavalliset ostoskassit) ja harvinaisempia mutta yhtä merkittäviä ovat niin 
sanotut ”ultrakevyet” pussit, joiden paksuus on 1–10 mikronia ja jotka on tarkoitettu 
pääasiassa irtomyynnissä olevien hedelmien ja vihannesten pakkaamiseen.

11–49 mikronin välillä olevat paksuudet voidaan hyväksyä sekä yleisellä tasolla että sen 
tavoitteen osalta, että muovikääreiden määrää vähennetään asteittain. On muistettava, että 
pakkaukset, jotka kuuluvat mittasuhteiltaan ja painoltaan tähän luokkaan mutta jotka ovat 
standardin EN 13432 (2002) mukaisia, jätetään johdonmukaisesti direktiivin ulkopuolelle, 
koska sen lisäksi, että niitä voidaan käyttää tuotteiden tavanomaiseen kuljettamiseen 
myyntipisteestä, niitä voidaan myöhemmin käyttää biojätteen pakkaamiseen voimassa olevan 
jätepolitiikan puitedirektiivin 2008 432 EY nojalla.

Mitä tulee muovikasseihin, joiden paksuus on 1–10 mikronia, on pantava merkille niiden 
erityiskäyttö irtomyynnissä olevien hedelmien ja vihannesten pakkaamiseen ja korostettava, 
kuinka tärkeitä tämäntyyppiset pakkaukset ovat, koska ne ovat varteenotettava vaihtoehto 
ylipakkaamiselle ja takaavat samalla kaikki elintarvikkeiden irtomyynnissä välttämättömät 
perushygienianormit. Tällaisen “yksittäispakkaamiseen” tarkoitetun välineen 
vähentämistavoite on toteutettava sopivana ajankohtana, jolloin se voidaan optimoidusti 
korvata jollakin muulla biohajoavalla ja kompostoitavalla materiaalilla.

Komissio päivitti teollisuuspolitiikkaa koskevan tiedonannon otsikolla “Vahvempi 
eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten” (COM(2012)0582), ja 
sisällytti siinä biopohjaiset tuotteet prioriteettitoimintalinjoihin EU:n teollisuuden kehityksen 
tueksi. Erityisesti komissio totesi, että “Biopohjaisessa teollisuudessa käytetään uusiutuvia 
luonnonvaroja tai biopohjaisia prosesseja tuotantoprosesseissa. Biopohjaiset tuotteet tarjoavat 
monia etuja teollisen kilpailukyvyn ja ympäristön kannalta.” Lisäksi se totesi, että 
“EU:n biopohjaisten kemikaalien, mukaan luettuina biomuovit, biovoiteluaineet, 
bioliuottimet, pinta-aktiiviset bioaineet ja kemianteollisuuden raaka-aineet, määrän kasvun 
vuoteen 2020 mennessä arvioidaan olevan 5,3 prosenttia vuodessa, mikä tarkoittaa 
40 miljardin euron arvoisia markkinoita ja yli 90 000:ta työpaikkaa pelkästään 
biokemianteollisuudessa.”
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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan edistää samanlaisia 
vähennyksiä kevyiden muovisten 
kantokassien keskimääräisessä 
kulutuksessa, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
vähennetään paksuudeltaan alle 
50 mikronin muovisten kantokassien 
kulutusta jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 19 päivänä 
marraskuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin neuvoston direktiivissä 
2008/98/EY7 säädettyjen unionin 
jätepolitiikan yleisten tavoitteiden ja 
jätehierarkian mukaisesti. Tällaisissa 
vähennystoimenpiteissä olisi otettava 
huomioon muovisten kantokassien 
tämänhetkiset kulutusmäärät yksittäisissä 
jäsenvaltioissa siten, että korkeammat 
määrät edellyttävät kunnianhimoisempia 
toimia. Jotta voidaan seurata edistymistä 
kevyiden muovisten kantokassien käytön 
vähentymisessä, kansallisten viranomaisten 
on toimitettava tietoja niiden käytöstä 
direktiivin 94/62/EY 17 artiklan 
mukaisesti.

(5) Jotta voidaan edistää samanlaisia 
vähennyksiä kevyiden muovisten 
kantokassien keskimääräisessä 
kulutuksessa, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
vähennetään merkittävästi paksuudeltaan 
alle 50 mikronin muovisten kantokassien 
kulutusta jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 19 päivänä 
marraskuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin neuvoston direktiivissä 
2008/98/EY7 säädettyjen unionin 
jätepolitiikan yleisten tavoitteiden ja 
jätehierarkian mukaisesti. Tällaisissa 
vähennystoimenpiteissä olisi otettava 
huomioon muovisten kantokassien 
tämänhetkiset kulutusmäärät yksittäisissä 
jäsenvaltioissa siten, että korkeammat 
määrät edellyttävät kunnianhimoisempia 
toimia. Jotta voidaan seurata edistymistä 
kevyiden muovisten kantokassien käytön 
vähentymisessä, kansallisten viranomaisten 
on toimitettava tietoja niiden käytöstä 
direktiivin 94/62/EY 17 artiklan 
mukaisesti. Tällainen vähennys olisi myös 
toteutettava siten, että tehdään ero 
kevyiden ja erittäin kevyiden kantokassien 
välillä, ja sellaisessa tahdissa, että 
markkinoilla on mahdollisuus löytää 
erittäin kevyille kantokasseille 
käyttökelpoisia pakkausvaihtoehtoja, 
jotka edelleen täyttäisivät kuluttajien 
hygienia- ja tuoreusodotukset, niin että 
vältetään riski siitä, että vähennys johtaa 
ylipakkaamiseen, kun teollisuus yrittää 
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suojata tuotteet niiden valmistuspaikalla.

__________________ __________________
7 EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3. 7 EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Jäsenvaltioiden toimenpiteisiin olisi 
sisällytettävä maksuja, jotka ovat 
osoittautuneet erityisen tehokkaiksi 
pyrkimyksissä vähentää muovisten 
kantokassien käyttöä. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että jälleenmyyjät eivät 
tarjoa muovisia kantokasseja 
veloituksetta, lukuun ottamatta kevyitä 
muovisia kantokasseja, jotka ovat 
standardin EN 13432 (2002) mukaisia ja 
jotka voidaan käyttää uudelleen biojätteen 
pakkaamiseen jätteistä annetun 
direktiivin 2008/98/EY nojalla. 
Jäsenvaltioiden olisi myös voitava käyttää 
taloudellisia välineitä, kuten veroja, sekä 
markkinoille saattamista koskevia 
rajoituksia, kuten kieltoja, joilla poiketaan 
direktiivin 94/62/EY 18 artiklasta; tällöin 
on noudatettava Euroopan unionin 
toiminnasta annetun sopimuksen 34–
36 artiklassa esitettyjä vaatimuksia.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kosteiden, irtonaisten ja 
pakkaamattomien elintarvikkeiden kuten 
raa’an lihan, kalan ja meijerituotteiden 
kääreinä käytettäviä erittäin kevyitä 
muovisia kantokasseja tarvitaan 
elintarvikehygienian vuoksi, ja ne olisi 
siksi jätettävä tämän direktiivin mukaisen 
vähennystavoitteen ulkopuolelle. 

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Kuivien, irtonaisten ja 
pakkaamattomien elintarvikkeiden kuten 
hedelmien, vihannesten ja makeisten 
kääreinä käytettäviä muovisia 
kantokasseja käytetään muihinkin 
tarkoituksiin kuin kantamiseen. 
Kuitenkin tällaiset kantokassit voivat 
pahentaa roskaantumista merkittävästi. 
Tämän vuoksi niiden määrää olisi 
vähennettävä tai ne olisi asteittain 
korvattava pakkauksilla, jotka on tehty 
biopohjaisista ja kompostoitavista 
materiaaleista, jotka hankitaan kestävällä 
tavalla, kunhan tämä tehdään sellaisella 
tavalla ja sellaisessa tahdissa, että 
markkinoilla on mahdollisuus löytää 
vaihtoehtoisia pakkausvaihtoehtoja, jotta 
vältetään tuotteiden ylipakkaaminen 
niiden valmistuspaikalla.

Or. en



PA\1015791FI.doc 7/10 PE527.872v01-00

FI

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Toimenpiteiden, joilla vähennetään 
muovisten kantokassien kulutusta, ei tulisi 
aiheuttaa pakkauksien syntymisen yleistä 
lisääntymistä, ja tämän vuoksi 
vähennykselle ja korvaamiselle 
suunnitellussa siirtymäajassa olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon aika, 
jonka markkinat tarvitsevat vähennykseen 
mukautumiseen, ja erityisesti 
pakkausteollisuuden valmiudet tarjota 
hyväksyttävissä olevia vaihtoehtoisia 
tuotteita.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Biohajoavia tuotteita koskevan 
E13432-standardin mukaisten kevyiden ja 
erittäin kevyiden muovisten kantokassien 
käytön edistäminen on yhdenmukaista 
niiden tavoitteiden kanssa, jotka komissio 
esitti Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle antamassaan tiedonannossa 
”Vahvempi eurooppalainen teollisuus 
talouden kasvua ja elpymistä varten”, 
samoin kuin unionin pyrkimysten kanssa 
palauttaa teollisuuden kilpailukyky ja 
panna alulle elpyminen. EU:n 
biopohjaisten kemikaalien määrän 
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kasvun vuoteen 2020 mennessä 
arvioidaan olevan 5,3 prosenttia 
vuodessa, mikä tarkoittaa 40 miljardin 
euron arvoisia markkinoita ja yli 
90 000:ta työpaikkaa pelkästään 
biokemianteollisuudessa.

Or. en

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

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

”2 a. ”kevyillä muovisilla kantokasseilla” 
muovisista materiaaleista, sellaisina kuin 
ne määritellään komission asetuksen 
(EU) N:o 10/2011* 3 artiklan 1 kohdassa, 
valmistettuja kasseja, joiden paksuus on 
11–50 mikronia ja joita toimitetaan 
kuluttajille tuotteiden tai tavaroiden 
myyntipisteessä.

______________ ______________

* EUVL L 12, 15.1.2011, s. 1.” * EUVL L 12, 15.1.2011, s. 1.”

Or. en

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

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

”1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
kevyiden muovisten kantokassien kulutusta 
alueellaan, kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta, ja niiden on 
vähennettävä erittäin kevyiden muovisten 
kantokassien määrää alueellaan kolmen 
vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kevyet muoviset kantokassit, jotka 
ovat standardin EN 13432 (2002) 
mukaisia ja jotka voidaan käyttää 
uudelleen biojätteen pakkaamiseen 
jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY 
nojalla, eivät kuulu tämän direktiivin 
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soveltamisalaan.”

Or. en


