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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/95 

Tarkistus  95 

Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet, joilla vähennetään 

merkittävästi liitteen A osassa lueteltujen 

kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta 

niiden alueella, viimeistään [kuuden 

vuoden kuluttua päivästä, jona tämä 

direktiivi on viimeistään saatettava osaksi 

kansallista lainsäädäntöä]. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet, joilla vähennetään puoleen 

(vähintään 50 prosenttia) liitteen A osassa 

lueteltujen kertakäyttöisten 

muovituotteiden kulutusta niiden alueella, 

viimeistään [kuuden vuoden kuluttua 

päivästä, jona tämä direktiivi on 

viimeistään saatettava osaksi kansallista 

lainsäädäntöä]. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/96 

Tarkistus  96 

Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua 

kansallisen kulutuksen vähentämistä 

koskevat tavoitteet, toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että kyseisille tuotteille 

vaihtoehtoisia uudelleenkäytettäviä 

tuotteita asetetaan myyntipaikassa 

loppukuluttajan saataville, sekä 

taloudelliset välineet, kuten sen 

varmistaminen, ettei kertakäyttöisiä 

muovituotteita tarjota loppukuluttajalle 

myyntipaikassa ilmaiseksi. Nämä 

toimenpiteet voivat vaihdella riippuen 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 

tuotteiden ympäristövaikutuksista. 

Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua 

kansallisen kulutuksen vähentämistä 

koskevat tavoitteet, toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että kyseisille tuotteille 

vaihtoehtoisia uudelleenkäytettäviä 

tuotteita asetetaan loppukuluttajan 

saataville, sekä taloudelliset välineet, kuten 

sen varmistaminen, ettei kertakäyttöisiä 

muovituotteita tarjota loppukuluttajalle 

myyntipaikassa ilmaiseksi. Nämä 

toimenpiteet voivat vaihdella riippuen 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 

tuotteiden ympäristövaikutuksista. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/97 

Tarkistus  97 

Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi antaa 

täytäntöönpanosäädöksen, jossa 

vahvistetaan menetelmä 1 kohdassa 

tarkoitettujen kertakäyttöisten 

muovituotteiden kulutuksen merkittävän 

vähennyksen laskemiseksi ja 

todentamiseksi. Tämä 

täytäntöönpanosäädös hyväksytään 

16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

2. Komission olisi annettava 

täytäntöönpanosäädös, jossa vahvistetaan 

menetelmä 1 kohdassa tarkoitettujen 

kertakäyttöisten muovituotteiden 

kulutuksen vähennyksen laskemiseksi ja 

todentamiseksi. Tämä 

täytäntöönpanosäädös hyväksytään 

16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/98 

Tarkistus  98 

Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on sovellettava 5 artiklan ja 

7 artiklan 1 kohdan noudattamisen 

edellyttämiä säännöksiä [kahden vuoden 

kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta] ja 6 artiklan 1 kohdan 

noudattamisen edellyttämiä säännöksiä 

[kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta] alkaen. 

Jäsenvaltioiden on sovellettava 5 artiklan ja 

7 artiklan 1 kohdan noudattamisen 

edellyttämiä säännöksiä [kahden vuoden 

kuluttua siitä, kun tämä direktiivi on 

saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä] 
ja 6 artiklan 1 kohdan noudattamisen 

edellyttämiä säännöksiä [kolmen vuoden 

kuluttua siitä, kun tämä direktiivi on 

saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä] 
alkaen. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/99 

Tarkistus  99 

Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – A osa – 2 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

— Juomakupit — Juomakupit, mukaan lukien 

komposiittimateriaalista valmistetut kupit, 

kuten esim. mukaan otettavat kahvi- tai 

teemukit 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/100 

Tarkistus  100 

Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – C osa – 1 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Komposiittimateriaalista 

valmistetut juomapakkaukset ja niiden 

korkit ja kannet 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/101 

Tarkistus  101 

Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – F osa – 1 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Juomakupit, mukaan lukien 

komposiittimateriaalista valmistetut kupit 

Or. en 

 


