
Euroopan parlamentti 
2014 - 2019  

 

HYVÄKSYTYT TEKSTIT 
 

P8_TA(2015)0101 

Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen ***II 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 28. huhtikuuta 2015 neuvoston 

ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

antamiseksi direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien 

kulutuksen vähentämisen osalta (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (05094/1/2015 – 

C8-0064/2015), 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 26. helmikuuta 2014 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon alueiden komitean 3. huhtikuuta 2014 antaman lausunnon2, 

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan3 komission 

ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0761), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

7 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0130/2015), 

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman; 

3. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti; 

                                                 
1 EUVL C 214, 8.7.2014, s. 40. 
2 EUVL C 174, 7.6.2014, s. 43. 
3 Hyväksytyt tekstit, 16.4.2014, P7_TA(2014)0417. 



4. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 

kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti; 

5. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt 

on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston 

pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE 

 

Euroopan parlamentin lausuma 

 

Euroopan parlamentti panee merkille komission kannan direktiivin 94/62/EY muuttamisesta 

kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi aikaansaatuun sopimukseen. 

 

Komissio esitti perusteluissaan, että sen alkuperäisen ehdotuksen tavoitteena oli ”rajoittaa 

kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, erityisesti roskaantumista, sekä vaikuttaa jätteen 

syntymisen vähentämiseen ja tehokkaampaan resurssien käyttöön, samalla kun rajoitetaan 

negatiivisia sosioekonomisia vaikutuksia. Ehdotuksen tavoitteena on erityisesti vähentää 

EU:ssa sellaisten muovisten kantokassien käyttöä, joiden paksuus on alle 50 mikronia 

(0,05 millimetriä).” 

 

Euroopan parlamentti katsoo, että lainsäätäjien hyväksymä teksti on täysin linjassa komission 

ehdotuksen tavoitteiden kanssa. 

 

Komissio totesi vaikutustenarvioinnissaan, että "EU:n laajuiseen käytön ehkäisemistä 

koskevaan tavoitteeseen, johon liittyy selkeä suositus käyttää taloudellisia välineitä sekä 

jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa markkinoille saattamisen rajoituksia poiketen siitä, 

mitä 18 artiklassa säädetään[...], liittyy eniten potentiaalia saada hyviä ympäristötuloksia 

samalla kun saadaan aikaan myönteisiä taloudellisia vaikutuksia, rajoitetaan kielteisiä 

vaikutuksia työllisyyteen, varmistetaan suuren yleisön hyväksyntä sekä edistetään laajempaa 

tietoisuutta kestävästä kulutuksesta". 

 

Euroopan parlamentti katsoo, että hyväksytty lopullinen teksti perustuu komission 

vaikutustenarvioinnissa parhaana pidettyyn vaihtoehtoon ja siinä annetaan jäsenvaltioille 

asianmukaiset keinot varmistaa, että muovikassien kulutus vähenee todella kaikkialla 

unionissa. 

 

Euroopan parlamentti muistuttaa lisäksi, että paremmasta lainsäädännöstä vuonna 2003 

tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 30 kohdan mukaan lainsäätäjät voivat teettää 

vaikutusanalyysin ennen merkittävän tarkistuksen hyväksymistä. 

 

Euroopan parlamentti muistuttaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 

2 kohdan mukaisesti ”toimielimet tekevät keskenään vilpitöntä yhteistyötä”. Parlamentti pitää 

arvossa komission ponnistuksia saattaa toimielinten väliset neuvottelut päätökseen mutta pitää 

valitettavana, että komission julistuksessa puututaan asioihin, jotka on jo käsitelty 

asianmukaisesti lainsäädäntömenettelyn aikana. 

 

Lopuksi parlamentti muistuttaa komissiota siitä, että perussopimusten vartijana komissio on 

täydessä vastuussa siitä, että jäsenvaltiot soveltavat unionin lainsäädäntöä oikein. 

 


