
 

Istuntokatsaus
16.-19.04.2018
Strasbourg
 
Emmanuel Macron keskustelee Euroopan tulevaisuudesta meppien
kanssa 
Ranskan presidentti Emmanuel Macron on neljäs EU:n päämies, joka keskustelee
Euroopan tulevaisuudesta meppien sekä Euroopan komission puheenjohtaja Jean-
Claude Junckerin kanssa. 
 
 
Facebook: Mepit keskustelevat EU-kansalaisten henkilötietojen
asiattomasta käytöstä 
Facebookia ja Cambridge Analyticaa koskevan skandaalin seurauksena mepit
keskustelevat tietosuojasta ja kansalaisten yksityisyydestä täysistunnossa
keskiviikkona.
 
 
Kiertotalous: Suunnitelmissa lisätä kierrätystä ja rajoittaa
kaatopaikkajätettä 
Parlamentti äänestää keskiviikkona esityksestä, jonka myötä EU:ssa tulisi kierrättää
vuoteen 2025 mennessä 55 % yhdyskuntajätteestä. Tällä hetkellä jätteestä
kierrätetään 44 %.
 
 
LULUCF: Äänestys metsien hiilinieluista osana ilmastopolitiikkaa 
Euroopan parlamentti äänestää suunnitelmasta, jonka tavoitteena on kasvattaa
metsien sitoman hiilidioksidin määrää, ns. hiilinieluja, ja leikata kasvihuonepäästöjä.
Parlamentti äänestää myös hiilidioksidipäästöjen leikkaustavoitteista liikenne-,
maatalous-, rakennus-, ja jätesektoreille.
 
 
Äänestys rakennusten energiatehokkuuden lisäämisestä EU:ssa 
Euroopan parlamentti äänestää uusista säännöistä, joilla pyritään varmistamaan, että
rakennusten energiatehokkuuden taso on mahdollisimman korkea EU:ssa vuoteen
2050 mennessä.
 
 
Ján Kuciakin murha: Mepit vaativat toimittajien suojelua EU:ssa 
Tutkivan toimittajan Ján Kuciakin ja hänen kumppaninsa Martina Kušnírován murhien
seurauksena mepit vaativat lisätoimia toimittajien suojelemiseksi kaikkialla EU:ssa.

Täysistunto
12-04-2018 - 17:06
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Luomuruoka: Uusia sääntöjä alan tukemiseksi 
Euroopan parlamentti äänestää uusista luomutuotantoa ja luomutuotteiden
pakkausmerkintöjä koskevista säännöistä torstaina. Tarkoituksena on edistää
luonnonmukaista tuotantoa EU:ssa.
 
 
Muita aiheita agendalla
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2018-04-16

 

Yhteystiedot 
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Lisätietoa
Esityslistaluonnos
EP Live - suora lähetys täysistunnosta
Tiedotustilaisuudet ja muut tapahtumat
Europarltv
Euroopan parlamentin audiovisuaaliset palvelut
EP Newshub
EPRS Plenary podcasts on key issues

Iina LIETZÉN
Lehdistötiedottaja

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+32) 47 088 3910
iina.lietzen@europarl.europa.eu

Niina SALORANTA
Lehdistötiedottaja

(+33) 3 881 74906 (STR)
(+358) 40 720 5025
niina.saloranta@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/schedule/
http://www.europarltv.europa.eu/fi/home.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/fi/audio-podcasts.html


Emmanuel Macron keskustelee Euroopan
tulevaisuudesta meppien kanssa
 
Ranskan presidentti Emmanuel Macron on neljäs EU:n
päämies, joka keskustelee Euroopan tulevaisuudesta
meppien sekä Euroopan komission puheenjohtaja Jean-
Claude Junckerin kanssa. 
 
Emmanuel Macron toimi Ranskan talous-, teollisuus- ja digitaaliministerinä elokuusta 2014
elokuuhun 2016. Macron perusti ”En Marche!”-liikkeen huhtikuussa 2016, minkä jälkeen hänet
valittiin 7.5.2017 Ranskan presidentiksi.
 
Kyseessä on neljäs keskustelu meppien ja EU:n päämiesten välillä. Mepit ovat jo keskustelleet
Euroopan unionin tulevaisuudesta Irlannin pääministeri Leo Varadkarin kanssa tammikuussa,
Kroatian  pääministeri  Andrej  Plenkovićin  kanssa  helmikuussa  ja  Portugalin  pääministeri
António  Costan  kanssa  maaliskuussa.
 
Toukokuussa  Brysselissä  järjestettävässä  täysistunnossa  meppien  kanssa  Euroopan
tulevaisuudesta  keskustelee  Belgian  pääministeri  Charles  Michel.
 
Keskustelu: Tiistaina 17.4.
 
#FutureofEurope @EmmanuelMacron
 
Lisätietoa
Euroopan tulevaisuutta koskeva keskustelu
Kuvia, videoita ja äänimateriaalia

Täysistunto

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume DUCH GUILLOT
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000

3 I 13

http://www.elysee.fr/la-presidence/emmanuel-macron-biographie/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180112IPR91628/ideal-of-creating-a-better-future-still-inspires-the-eu-says-irish-taoiseach
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180202IPR97024/our-path-needs-to-lead-forwards-not-backwards-says-croatian-prime-minister
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180309IPR99429/we-cannot-expect-more-from-europe-without-giving-more-to-it-says-portuguese-pm
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/tulevaisuus
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Facebook: Mepit keskustelevat EU-kansalaisten
henkilötietojen asiattomasta käytöstä
 
Facebookia ja Cambridge Analyticaa koskevan skandaalin
seurauksena mepit keskustelevat tietosuojasta ja
kansalaisten yksityisyydestä täysistunnossa keskiviikkona.
 
Mepit korostavat tietosuojan tärkeyttä vaalimanipuloinnin torjunnassa. Meppien odotetaan myös
vaativan  uudestaan  Facebookin  johtoa  saapumaan  Euroopan  parlamenttiin  vastaamaan
meppien  kysymyksiin.
 
Cambridge Analyticaa syytetään miljoonien Facebook-käyttäjien tietojen hankkimisesta ilman
lupaa. Yrityksen epäillään suunnanneen kohdistettua mainontaa näille käyttäjille Yhdysvaltain
vuoden  2016  vaalien  yhteydessä.  Facebook  on  mahdollisesti  luovuttanut  Cambridge
Analyticalle noin 87 miljoonan käyttäjän tiedot. Näistä 2.7 miljoonaa käyttäjää asuu EU:ssa.
 
Euroopan parlamentin  puhemies Antonio  Tajani  kutsui  Facebookin  toimitusjohtajan Mark
Zuckerbergin Euroopan parlamenttiin, kun skandaali tuli ilmi. Parlamentin kansalaisvapauksien
valiokunta on myös kutsunut Facebookin johdon kokoukseensa selventämään tilannetta ja sen
vaikutuksia EU-kansalaisten tietosuojaan.
 
Keskustelu: Keskiviikkona 18.4.
 
Menettely: Keskustelu neuvoston ja komission kanssa, ei päätöslauselmaa
 
#dataprotection
 
Lisätietoa
Facebook-kohu: parlamentti tutkii henkilötietojen väärinkäytössyytteitä
Parlamentin puhemies Antonio Tajanin lausunto Facebookin liittyen (21.3.2018)
Kuvia, videoita ja äänimateriaalia
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http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20180322STO00325/facebook-parliament-to-look-into-alleged-misuse-of-personal-data
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/statement-tajani-facebook-data-crisis_I152976-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/data-protection_5707_pk


Kiertotalous: Suunnitelmissa lisätä kierrätystä ja
rajoittaa kaatopaikkajätettä
 
Parlamentti äänestää keskiviikkona esityksestä, jonka
myötä EU:ssa tulisi kierrättää vuoteen 2025 mennessä 55 %
yhdyskuntajätteestä. Tällä hetkellä jätteestä kierrätetään 44
%.
 
Jätteenkäsittelyn parantaminen voi tuoda esimerkiksi ympäristö-, ilmasto- ja terveyshyötyjä.
Jätedirektiivin uudistaminen on osa EU:n kiertotalouspolitiikkaa. Kiertotaloudessa tuotteiden,
materiaalien ja voimavarojen taloudellinen arvo pyritään säilyttämään talouden kiertokulussa
mahdollisimman pitkään.
 
Nyt  äänestettävän  lainsäädännön  mukaan  vuoteen  2025  mennessä  vähintään  55 %
kotitalouksissa ja yrityksissä syntyvästä yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää. Vuodelle 2030 on
asetettu  tavoitteeksi  kierrättää  60 %  jätteestä  ja  vuodelle  2035  tavoite  on  65 %.
Pakkausmateriaalista puolestaan on tarkoitus kierrättää vuoteen 2025 mennessä 65 % ja
vuoteen 2030 mennessä 70 %. Jokaiselle pakkausmateriaalille, kuten paperille, kartongille,
muoville,  lasille,  metallille  ja  puulle,  on  asetettu  oma  kierrätystavoitteensa.  Suomessa
yhdyskuntajätteestä  kierrätetään  tai  kompostoidaan  42 %  (tilastot  vuodelta  2016).
 
Kaatopaikat
 
Lakiluonnoksessa rajoitetaan myös kaatopaikkajätteen määrää.  Vuoteen 2035 mennessä
kaatopaikalle  saa  sijoittaa  enintään  10 %  yhdyskuntajätteestä.  Belgiassa,  Tanskassa,
Saksassa, Alankomaissa ja Ruotsissa yhdyskuntajätettä ei käytännössä päädy kaatopaikoille.
Kyproksella, Kroatiassa, Kreikassa, Latviassa ja Maltalla kaatopaikoille sen sijaan päätyy yli
kolmannes  maiden  yhdyskuntajätteestä.  Suomessa  n.  3  prosenttia  jätteestä  päätyy
kaatopaikoille.
 
Taustatietoa: Mikä on kiertotalous?
 
Kiertotaloudella  viitataan  jätteen  määrän  vähentämiseen  sekä  materiaalien  ja  tuotteiden
uusiokäyttöön, korjaamiseen, kunnostamiseen ja kierrättämiseen. Kiertotalouteen siirtyminen
vähentää ympäristöön kohdistuvaa painetta, takaa raakamateriaalien riittävyyden, parantaa
kilpailukykyä, innovointia ja kasvua sekä luo työpaikkoja.
 
 
 
Keskustelu: Tiistaina 17.4.
 
Äänestys: Keskiviikkona 18.4.
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Menettely: Tavallinen lainsäätämismenettely
 
Tiedotustilaisuus: Keskiviikkona 18.4. klo 14 (klo 15 Suomen aikaa) (tbc)
 
#jäte #kiertotalous
 
Lisätietoa
Taustatietoa: Kiertotalouspaketti [EN]
Kaatopaikalle sijoitetun, poltetun, kierrätetyn tai kompostoidun yhdyskuntajätteen osuus
vuosina 1995-2016 [EN]
Lainsäädäntöesitys: pakkausjätteet
Lainsäädäntöesitys: paristot ja akut
Lainsäädäntöesitys: kaatopaikat
Lainsäädäntöesitys: jätteet
Mietinnön esittelijä Simona Bonafè (S&D, Italia)
Kuvia, videoita ja äänimateriaalia
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI%282017%29599288_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0029+0+DOC+XML+V0//FI&language=fi
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0013+0+DOC+XML+V0//FI&language=fi
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0031+0+DOC+XML+V0//FI&language=fi
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0034+0+DOC+XML+V0//FI&language=fi
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/124814/SIMONA_BONAFE_home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/circular-economy_4603_pk


LULUCF: Äänestys metsien hiilinieluista osana
ilmastopolitiikkaa
 
Euroopan parlamentti äänestää suunnitelmasta, jonka
tavoitteena on kasvattaa metsien sitoman hiilidioksidin
määrää, ns. hiilinieluja, ja leikata kasvihuonepäästöjä.
Parlamentti äänestää myös hiilidioksidipäästöjen
leikkaustavoitteista liikenne-, maatalous-, rakennus-, ja
jätesektoreille.
 
Euroopan  parlamentti  äänestää  metsien  hiilinieluja  koskevasta  lainsäädännöstä,  josta
parlamentti ja neuvosto ovat jo päässeet alustavaan sopuun. Uusien sääntöjen myötä EU-
maiden tulee taata, että metsiin, viljelymaihin ja niittyihin sitoutuu hiilidioksidia niistä ilmakehään
vapautuvia hiilidioksidipäästöjä vastaava määrä. Metsä ja maaperä sitovat hiilidioksidia, mutta
esimerkiksi hakkuut vapauttavat hiilidioksidia ilmakehään.
 
Vuoden 2030 jälkeen jäsenvaltioiden on pyrittävä lisäämään hiilidioksidin poistumia niin, että
metsään sitoutuvan hiilidioksidin määrä ylittää metsistä vapautuvien päästöjen määrän. Tämä
vastaa Pariisin ilmastosopimuksen ja EU:n pitkän aikavälin tavoitteita.
 
Päästövähennystavoite päästökaupan ulkopuolisille sektoreille
 
Parlamentti  äänestää  myös  lakiesityksestä,  jonka  myötä  vuoteen  2030  mennessä
päästökaupan ulkopuolisilta  sektoreilta,  eli  liikenteestä,  maataloudesta sekä rakennus- ja
jätesektoreilta aiheutuvia CO2-päästöjä on vähennettävä 30 prosenttia EU:ssa. Nämä alat
tuottavat noin 60 % EU:n kasvihuonepäästöistä.
 
Näin pyritään toteuttamaan EU:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaista sitoumusta leikata
kasvihuonepäästöjä kaikilla  aloilla  40 %:a vuoden 1990 tasoon verrattuna.
 
Keskustelu: Maanantaina 16.4.
 
Äänestys: Tiistaina 17.4.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämismenettely
 
Lehdistötilaisuus: Tiistaina klo 16 Suomen aikaa 
 
#EUESR #LULUCF #ParisAgreement
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Lisätietoa
Esittelijä: Norbert Lins (EPP, Saksa)
Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Alankomaat)
Lainsäädäntötietokanta: LULUCF
Lainsäädäntötietokanta: Taakanjakoasetus
EP:n tutkimuspalvelut: Maankäyttö EU:n vuoden 2030 ilmasto- ja energiakehyksessä
(englanniksi)
EP:n tutkimuspalvelut: Taakanjakoasetus
Kuvia, videoita ja äänimateriaalia
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124808/NORBERT_LINS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96940/GERBEN-JAN_GERBRANDY_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0230(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0231(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589798/EPRS_BRI(2016)589798_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589798/EPRS_BRI(2016)589798_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-house-emissions-trading-systems_2703_pk


•

•
•

Äänestys rakennusten energiatehokkuuden
lisäämisestä EU:ssa
 
Euroopan parlamentti äänestää uusista säännöistä, joilla
pyritään varmistamaan, että rakennusten
energiatehokkuuden taso on mahdollisimman korkea
EU:ssa vuoteen 2050 mennessä.
 
Uusien sääntöjen myötä EU-maiden pitää laatia kansalliset pitkän aikavälin strategiat tukemaan
asuinrakennusten ja muiden rakennusten kunnostukseen. EU-maiden pitää myös toteuttaa
kansallista  suunnitelmaa  vähähiilisestä  rakennuskannasta.  Suunnitelmassa  määritellään
tavoitteet  vuodelle  2050  sekä  ohjeelliset  välitavoitteet  vuosille  2030  ja  2040.
 
Sähköisen liikenteen kehittäminen ja päästöleikkaukset
 
Uusissa säännöissä:
 

esitetään  vaatimuksia  sähköisen  liikkuvuuden  infrastruktuurille  (ml.  kaapelit
sähköajoneuvojen lataamiseen) uusissa muuhun kuin asuinkäyttöön suunnitelluissa
rakennuksissa 
viitataan tavoitteeseen vähentää päästöjä EU:ssa 80-95 %:lla 
määritellään  ”älykkäiden  ratkaisujen  valmiuksia  koskeva  indikaattori”,  jolla
mitattaisiin,  kuinka  joustavasti  uudet  rakennukset  pystyvät  mukautumaan
asukkaisensa  tarpeisiin
 

Taustatietoa
 
Päivitetty  direktiivi  rakennusten  energiatehokkuudesta  on  ”Puhdasta  energiaa  kaikille
eurooppalaisille” -paketin kahdeksas lainsäädäntöesitys. Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat
pääsivtä alustavaan sopuun direktiivistä viime joulukuussa.
 
Äänestys: Tiistaina 17.4.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
#energyunion #energyefficiency #EPBD
 
Lisätietoa
Lainsäädäntötietokanta
EP:n tutkimuspalveluiden tietopaketti
Päätöslauselmaluonnos
Esittelijä: Bendt Bendtsen (Tanska, EPP)
Kuvia, videoita ja äänimateriaalia
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0381(COD)&l=en
https://epthinktank.eu/2017/11/13/improving-energy-performance-of-buildings-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0314%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96705/BENDT_BENDTSEN_home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/clean-energy_3602_pk


Ján Kuciakin murha: Mepit vaativat toimittajien
suojelua EU:ssa
 
Tutkivan toimittajan Ján Kuciakin ja hänen kumppaninsa
Martina Kušnírován murhien seurauksena mepit vaativat
lisätoimia toimittajien suojelemiseksi kaikkialla EU:ssa.
 
Maaliskuussa pidetyssä täysistuntokeskustelussa mepit vaativat riippumatonta ja kansainvälistä
tutkintaa,  jonka  myötä  syylliset  saataisiin  oikeuden  eteen.  Lisäksi  mepit  korostivat,  että
toimittajien, bloggaajien ja väärinkäytösten paljastajien turvallisuus tulee paremmin varmistaa
niin kansallisella kuin EU-tasolla.
 
Päätöslauselma  perustuu  kuuden  mepin  valtuuskunnan  raportt i in,  joka  koott i in
t iedonkeruumatkalta  Slovakiaan  8.-9-3.
 
Parlamentti kunnioitti Kuciakin ja Kušnírován muistoa hiljaisella hetkellä täysistunnossa 28.
helmikuuta Brysselissä. Puhemies Antonio Tajani tuomitsi murhat ja korosti lehdistönvapauden
tärkeyttä. Tajani vaati Slovakian viranomaisia selvittämään totuuden.
 
Keskustelu: Keskiviikkona 14.3.
 
Äänestys: Torstaina 19.4.
 
Lainsäädäntö: Neuvoston ja komission julkilausumat, keskustelu (14.3.), päätöslauselma
(19.4.)
 
Menettely: Ei-lakiasäätävä päätöslauselma 
 
#AllForJan #JanKuciak
 
Lisätietoa
Lainsäädäntötietokanta
Kuvia, videoita ja äänimateriaalia: Lehdistönvapaus
Kuvia, videoita ja äänimateriaalia: EU - Slovakia
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http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20180309IPR99421/jan-kuciakin-murha-mepit-vaativat-eu-tutkimusta
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140001/Ad%20hoc%20delegation%20to%20Slovakia_report_20180313.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20180309IPR99437/murder-of-journalist-jan-kuciak-ep-delegation-calls-for-thorough-investigation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/introductory-remarks-by-antonio-tajani-ep-president_I151288-V_rv
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20180226IPR98610/minuutin-hiljaisuus-murhatun-toimittajan-jan-kuciakin-muistolle
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2628%28RSP%29&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/press-freedom-in-eu_4803_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-slovakia_2201_pk


Luomuruoka: Uusia sääntöjä alan tukemiseksi
 
Euroopan parlamentti äänestää uusista luomutuotantoa ja
luomutuotteiden pakkausmerkintöjä koskevista säännöistä
torstaina. Tarkoituksena on edistää luonnonmukaista
tuotantoa EU:ssa.
 
Luomutuotannon ja -tuotteiden merkitsemistä koskevat uudet EU-lait hyväksyttiin parlamentin
neuvottelijoiden ja EU:n jäsenvaltioiden kesken kesäkuussa 2017. Uusien sääntöjen avulla on
tarkoitus parantaa tuotantoketjujen valvontaa ja varmistaa, että kaikki luomutuotteet täyttävät
EU:n asettamat vaatimukset. Uudet lait mahdollistavat ryhmätodistukset pientuottajille, mikä
säästää aikaa ja rahaa luomutuotantoon siirryttäessä.  Lisäksi  lakien tavoitteena on lisätä
luomusiementen ja -eläinten tarjontaa markkinoilla.
 
Kemiallisten torjunta-aineiden tai  synteettisten lannoitteiden aiheuttamien epäpuhtauksien
torjumiseksi  viljelijöiden  on  sovellettava  uusia  varotoimenpiteitä  tai  he  voivat  menettää
luomustatuksensa.  Jäsenmaat  voivat  jatkossakin  soveltaa  käytössä  olevia  kynnysarvoja
luomutuotteissa  kielletyille  aineille.
 
Osittaista luomutuotantoa harjoittavat viljelijät voivat jatkossakin tuottaa sekä tavanomaisia että
luomutuotteita, kunhan niiden tuotanto pidetään selkeästi ja tehokkaasti erillään.
 
Uusissa säännöissä luomutuotannon perustaksi määritellään maapohjainen tuotanto. Uusien
sääntöjen myötä luomutuotteiden viljely kasvatusalustoilla ei siis enää ole mahdollista EU:ssa.
Neuvoston  ja  parlamentin  hyväksymän  poikkeuksen  mukaan  Suomessa,  Ruotsissa  ja
Tanskassa kasvatusalustoja käyttävät tilat  voivat kuitenkin jatkaa käyttöä vielä 10 vuottaa
asetuksen voimaantulon jälkeen.
 
Lisätietoa säännöistä on luettavissa aiemmasta lehdistötiedotteesta ja taustamuistiosta. Mikäli
mepit ja EU ministerit hyväksyvät säännöt, ne tulevat voimaan tammikuussa 2021.
 
Keskustelu: Keskiviikkona 18.4.
 
Äänestys: Torstaina 19.4.
 
Menettely:tavallinen lainsäätämisjärjestys (yhteispäätös), 1. käsittely
 
#Organicfood
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171120IPR88434/organic-food-green-light-for-fresh-eu-rules
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20170627BKG78420/20170627BKG78420_en.pdf


Lisätietoa
Neuvotteluissa alustavasti hyväksytty kompromissiteksti
Esittelijä: Martin Häusling (Greens/EFA, Saksa)
Lainsäädäntötietokanta
Tietoa luomuruoasta: EU-säännöt tiukentuvat (artikkeli ja infografiikat)
EP Think Tank:n taustamuistio luomutuotannosta (englanniksi)
Kuvia, videoita ja äänimateriaalia
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/agri/inag/2017/11-21/AGRI_AG(2017)613578_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/96752/MARTIN_HAUSLING_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0100(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20180404STO00909
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614743/EPRS_BRI%282018%29614743_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Muita aiheita agendalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
 

Uudet säännöt autojen päästöhuijausten välttämiseksi 
Mepit äänestävät yritysten tosiallisten omistajien julkistamisesta 
Mepit keskustelevat maaliskuun EU:n huippukokouksen tuloksista 
Euroopan komission pääsihteerin valinta tarkastelussa 
Euroopan poliittiset puolueet: Uudet rahoitussäännöt äänestyksessä 
Rahoitusmekanismi vahvistamaan eurooppalaisia arvoja ajavia kansalaisjärjestöjä? 
Epätasa-arvoon  mediassa  puuttuminen  ja  naisten  aseman  vahvistaminen
digitaalisella  sektorilla 
Mepit äänestävät EU:n ulkopoliittisten välineiden tehostamisesta 
Keskustelu Syyriasta, Venäjästä ja Pohjois-Korean rauhanneuvotteluista 
Mepit keskustelevat kahden kreikkalaisen sotilaan pidätyksestä Turkissa 
Äänestys EU:n varojen käytöstä 
Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa
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