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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/137 

Tarkistus  137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Jotta voidaan selkeästi määrittää 

tämän direktiivin soveltamisala, olisi 

määriteltävä termi ’kertakäyttöinen 

muovituote’. Määritelmän ei tulisi kattaa 

markkinoille saatettavia muovituotteita, 

jotka on suunniteltu ja tehty kestämään 

elinkaarensa aikana useita käyttökertoja ja 

jotka täytetään tai joita käytetään 
uudelleen niiden alkuperäisessä 

tarkoituksessa. 

(9) Jotta voidaan selkeästi määrittää 

tämän direktiivin soveltamisala, olisi 

täsmennettävä, mitä kertakäyttöisyys 

tarkoittaa. Markkinoille saatettavat 

tuotteet, joita ei ole suunniteltu ja tehty 

kestämään elinkaarensa aikana useita 

käyttökertoja ja joita tuottaja ei täytä tai 

käytä uudelleen niiden alkuperäisessä 

tarkoituksessa, tulisi katsoa 

kertakäyttöisiksi. 

Or. en 

Perustelu 

Kertakäyttöisen muovin määritelmä ei saisi sisältää viittausta tuotteisiin, joita käytetään vain kerran 

(ENVI-valiokunnassa hyväksytty). Määritelmä voisi olla harhaanjohtava ja aiheuttaa lainsäädännöllistä 

sekaannusta, koska voitaisiin väittää, että jos kertakäyttöistä muovituotetta voitaisiin käyttää kahteen 

kertaan, se jäisi näin ollen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/138 

Tarkistus  138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Direktiivissä 94/62/EY, sellaisena 

kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 

2015/720, edellytetään, että komissio 

tarkastelee toukokuuhun 2017 mennessä 

uudelleen lainsäädäntöä toimenpiteistä, 

joilla pyritään vähentämään erittäin 

kevyiden muovisten kantokassien 

kulutusta, niiden elinkaaren aikaisten 

vaikutusten perusteella. Komissio ei ole 

vielä toteuttanut tätä 

uudelleentarkastelua. Koska tällaiset 

muovikassit ovat erittäin roskaavia ja 

osaltaan roskaavat meriä, on aiheellista 

ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla 

rajoitetaan niiden markkinoille 

saattamista, lukuun ottamatta 

käyttötarkoituksia, jotka ovat 

ehdottomasti tarpeen. Erittäin kevyitä 

muovisia kantokasseja ei saisi saattaa 

markkinoille irtoelintarvikkeiden 

pakkauksina, paitsi jos ne ovat tarpeen 

hygieniasyistä tai kosteiden 

irtoelintarvikkeiden, kuten raa’an lihan, 

kalan ja maitotuotteiden, pakkaamiseen. 

Tässä tapauksessa olisi käytettävä 

ainoastaan biohajoavia ja kompostoitavia 

kasseja. Direktiivillä (EU) 2015/720 

käyttöön otettuja voimassa olevia 

säännöksiä sovelletaan edelleen erittäin 

kevyisiin muovisiin kantokasseihin, joihin 

kyseistä markkinoille saattamista 

koskevaa rajoitusta ei sovelleta. 
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Or. en 

Perustelu 

Jos käyttö on hygieniasyistä tarpeen, olisi käytettävä ainoastaan biohajoavia ja kompostoitavia kevyitä 

kantokasseja, koska ne ovat ensiömuovikasseja parempi vaihtoehto ympäristön kannalta. 
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18.10.2018 A8-0317/139 

Tarkistus  139 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2) ’kertakäyttöisellä muovituotteella’ 

tuotetta, joka on tehty kokonaan tai osittain 

muovista ja jota ei ole suunniteltu tai 

saatettu markkinoille kestämään 

elinkaarensa aikana useita käyttökertoja 

siten, että se palautettaisiin tuottajalle 

täytettäväksi tai sitä käytettäisiin 

uudelleen alkuperäiseen tarkoitukseen; 

2) ’kertakäyttöisellä muovituotteella’ 

tuotetta, joka on tehty kokonaan tai osittain 

muovista ja joka on suunniteltu tai saatettu 

markkinoille lyhyeksi käyttöajaksi eikä 

useiksi käyttökerroiksi uudelleentäyttöä 

tai -käyttöä varten eikä myöskään 

palautettavaksi tuottajalle ennen kuin se 

heitetään pois; 

Or. en 

Perustelu 

Kertakäyttöisen muovin määritelmä ei saisi sisältää viittausta tuotteisiin, joita käytetään vain kerran 

(ENVI-valiokunnassa hyväksytty). Määritelmä voisi olla harhaanjohtava ja aiheuttaa lainsäädännöllistä 

sekaannusta, koska voitaisiin väittää, että jos kertakäyttöistä muovituotetta voitaisiin käyttää kahteen 

kertaan, se jäisi näin ollen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 
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18.10.2018 A8-0317/140 

Tarkistus  140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) tuotteessa olevat huolta 

aiheuttavat kemikaalit, kuten vaaralliset 

metallit, ftalaatit, PFAS-aineet ja 

bisfenolit sekä hormonitoimintaa 

häiritsevät aineet ja muut erityistä huolta 

aiheuttavat aineet asetuksen (EU) 

N:o 1907/2006 mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Tuotteiden olisi sisällettävä tietoa huolta aiheuttavien kemikaalien esiintymisestä tuotteessa. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/141 

Tarkistus  141 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) tuotteessa olevat huolta 

aiheuttavat kemikaalit, kuten vaaralliset 

metallit, ftalaatit, PFAS-aineet ja 

bisfenolit sekä hormonitoimintaa 

häiritsevät aineet ja muut erityistä huolta 

aiheuttavat aineet asetuksen (EU) 

N:o 1907/2006 mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Kansalaisten olisi saatava tietoa huolta aiheuttavien kemikaalien esiintymisestä tuotteissa. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0317/142 

Tarkistus  142 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Juomapullot 

Or. en 

Perustelu 

Myös juomapulloihin olisi sovellettava vähennystavoitetta. 
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18.10.2018 A8-0317/143 

Tarkistus  143 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 – B osa – 6 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Erittäin kevyet muoviset 

kantokassit, paitsi jos ne ovat 

välttämättömiä hygieniasyistä kosteiden 

yksittäisten irtoelintarvikkeiden 

käärimiseen, jolloin olisi käytettävä 

ainoastaan biohajoavia ja kompostoitavia 

erittäin kevyitä kantokasseja. 

Or. en 

Perustelu 

Jos käyttö on hygieniasyistä tarpeen, olisi käytettävä ainoastaan biohajoavia ja kompostoitavia kevyitä 

kantokasseja, koska ne ovat ensiömuovikasseja parempi vaihtoehto ympäristön kannalta. 

 


