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Tarkistus 1

Esitys asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Neuvoston esitys Tarkistus
(13) Olisi otettava käyttöön luotettava ja 
nopea uudelleentarkastelumenettely, jotta 
voidaan ratkaista jäsenvaltion ja 
komission välillä mahdollisesti syntyvät 
erimielisyydet, jotka koskevat 
kierrättämättömään 
muovipakkausjätteeseen perustuviin 
omiin varoihin liittyviin selvityksiin 
tehtyjen mukautusten määrää tai sitä, 
voidaanko jäsenvaltion todeta olevan 
vastuussa väitetystä tietojen toimittamatta 
jättämisestä, ja vältetään näin aikaa 
vievät ja hintavat rikkomismenettelyt 
Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Poistetaan.
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Tarkistus 2

Esitys asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Neuvoston esitys Tarkistus

(15) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa kierrättämättömään 
muovipakkausjätteeseen perustuviin omiin 
varoihin liittyvien selvitysten laadinnassa 
käytettävien lomakkeiden vahvistamisen 
osalta sekä jäsenvaltion ja komission 
välisten mahdollisten erimielisyyksien 
ratkaisemista koskevan 
uudelleentarkastelumenettelyn 
täsmentämisen osalta. Tätä valtaa olisi 
käytettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti.

(15) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa kierrättämättömään 
muovipakkausjätteeseen perustuviin omiin 
varoihin liittyvien selvitysten laadinnassa 
käytettävien lomakkeiden vahvistamisen 
osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
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Tarkistus 3

Esitys asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Neuvoston esitys Tarkistus

4. Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota uudelleentarkastelemaan 3 
kohdassa tarkoitetulla kirjeellä tiedoksi 
annettua mukautusta kahden kuukauden 
kuluessa siitä päivästä, jona kyseinen 
kirje on vastaanotettu.  
Uudelleentarkastelu saatetaan päätökseen 
päätöksellä, jonka komissio hyväksyy 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
jäsenvaltion pyynnön 
vastaanottamispäivästä. Kun komission 
päätöksellä tarkastellaan uudelleen 3 
kohdassa tarkoitetulla kirjeellä tiedoksi 
annettua mukautusta kokonaisuudessaan 
tai osittain vastaavia määriä, jäsenvaltion 
on asetettava käyttöön vastaava määrä. 
Jäsenvaltion toimittama mukautuksen 
uudelleentarkastelupyyntö tai komission 
päätöksen kumoamiskanne eivät 
kumpikaan vaikuta jäsenvaltion 
velvollisuuteen asettaa käyttöön 
mukautusta vastaava määrä.

Poistetaan.

Tarkistus 4

Esitys asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Neuvoston esitys Tarkistus

5. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
täsmennetään tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettu uudelleentarkastelumenettely. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.
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Tarkistus 5

Esitys asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Neuvoston esitys Tarkistus

Jäsenvaltion ja komission väliset 
erimielisyydet siitä, voidaanko 
jäsenvaltion katsoa olevan vastuussa 
tämän kohdan ensimmäisen alakohdan d 
alakohdassa tarkoitetusta väitetystä 
tietojen toimittamatta jättämisestä, 
ratkaistaan noudattaen 9 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua 
uudelleentarkastelua.

Poistetaan.

Tarkistus 6

Esitys asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Neuvoston esitys Tarkistus

(2) Jos jäsenvaltio aloittaa 9 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun 
uudelleentarkastelun, korko lasketaan 
komission 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
määräämästä päivästä.

Poistetaan.


