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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit 

 * Kuulemismenettely  
yksinkertainen enemmistö 

 **I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)  
yksinkertainen enemmistö 

 **II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi 
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi 

 *** Hyväksyntämenettely 
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia 

 ***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)  
yksinkertainen enemmistö 

 ***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi 
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi 

 ***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely) 
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi 

 
(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.) 
 

 
 
 
 

Tarkistukset säädösehdotukseen 

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja 
pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta 
(KOM(2004)0127 – C6-0100/2004 – 2004/0045(COD)) 

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0127)1, 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0100/2004), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2004), 

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 

Komission teksti 
 

Parlamentin tarkistukset 

Tarkistus 1 
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE 

(1) Euroopan unionin laajentumisen 
yhteydessä on kiinnitettävä asianmukaista 
huomiota tulevien jäsenvaltioiden 
tilanteeseen ja erityisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
94/62/EY 6 artiklan 1 kohdassa asetettujen 
hyödyntämistä ja kierrätystä koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen. 

(1) Euroopan unionin äskettäisen 
laajentumisen yhteydessä on kiinnitettävä 
asianmukaista huomiota uusien 
jäsenvaltioiden tilanteeseen ja erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 94/62/EY 6 artiklan 1 kohdassa 
asetettujen hyödyntämistä ja kierrätystä 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen. 

                                                 
1 EUVL C 98, 23.4.2004, s. 40. 
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Tarkistus 2 
JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE 

(2) Euroopan unioniin 16 päivänä 
huhtikuuta 2003 allekirjoitetun 
liittymissopimuksen perusteella liittymässä 
olevat maat tarvitsevat lisäaikaa 
mukauttaakseen kierrätys- ja 
hyödyntämisjärjestelmänsä direktiivin 
94/62/EY tavoitteisiin. 

(2) Euroopan unioniin 16 päivänä 
huhtikuuta 2003 allekirjoitetun 
liittymissopimuksen perusteella liittyneet 
maat tarvitsevat lisäaikaa mukauttaakseen 
kierrätys- ja hyödyntämisjärjestelmänsä 
direktiivin 94/62/EY tavoitteisiin. 

 

 
 

Tarkistus 3 
1 ARTIKLA 

6 artiklan 11 kohta (direktiivi 94/62/EY) 

Lisätään seuraava kohta direktiivin 
94/62/EY 6 artiklan loppuun: 

Lisätään seuraava kohta direktiivin 
94/62/EY 6 artiklan loppuun: 

“11. Euroopan unioniin 16 päivänä 
huhtikuuta 2003 allekirjoitetun 
liittymissopimuksen perusteella liittymässä 
olevat maat saavat siirtää 1 kohdan 
b, d ja e alakohdassa tarkoitettujen 
tavoitteiden saavuttamista itse 
valitsemaansa päivämäärään, jonka on 
kuitenkin oltava viimeistään 31 päivä 
joulukuuta 2012.” 

“11. Euroopan unioniin 16 päivänä 
huhtikuuta 2003 allekirjoitetun 
liittymissopimuksen perusteella liittyneet 
maat saavat siirtää 1 kohdan 
b, d ja e alakohdassa tarkoitettujen 
tavoitteiden saavuttamista itse 
valitsemaansa päivämäärään, jonka on 
kuitenkin oltava viimeistään 31 päivä 
joulukuuta 2012 Kyproksen, Tšekin 
tasavallan, Viron, Unkarin, Liettuan, 
Slovakian ja Slovenian osalta, 31 päivä 
joulukuuta 2013 Maltan osalta, 31 päivä 
joulukuuta 2014 Puolan osalta sekä 
31 päivä joulukuuta 2015 Latvian osalta.” 
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Perustelu 

Ehdotettu uusi määräaika vastaa direktiivissä 2004/12/EY (johdanto-osan 6 kappale) 
mainittujen uusien jäsenvaltioiden pyyntöjä. 
 

Tarkistus 4 
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi) 

18 artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 94/62/EY) 

  Lisätään direktiivin 94/62/EY 18 artiklaan 
ensimmäinen a kohta seuraavasti: 

 "Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen pitää voimassa 
tai toteuttaa perustamissopimusta 
noudattaen pakkausten 
uudelleenkäyttöjärjestelmiä koskevia 
toimenpiteitä edellyttäen, että kyseiset 
toimenpiteet eivät rajoita tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
soveltamista." 

 

Perustelu 

Tällä selvennetään jäsenvaltioiden mahdollisuutta määrätä pakkausten uudelleenkäyttöä 
koskevista järjestelmistä, joiden tarkoituksena on varmistaa korkea ympäristönsuojelun taso, 
mikä on yksi tämän direktiivin tavoitteista. Poikkeus perustuu samanlaiseen poikkeukseen 
tupakkatuotedirektiivissä (direktiivi 2001/37/EY). 
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PERUSTELUT 
 
Pakkauksista ja pakkausjätteistä annettu direktiivi 94/62/EY1 (jäljempänä "alkuperäinen 
pakkausdirektiivi") tuli voimaan 31. joulukuuta 1994. Helmikuun 11. päivänä 2004 Euroopan 
parlamentti ja neuvosto hyväksyivät yhteispäätösmenettelyn mukaisesti direktiivin 94/62/EY 
muuttavan direktiivin 2004/12/EY2 (jäljempänä "muutettu pakkausdirektiivi") EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklassa säädetyllä tavalla. Muutetussa pakkausdirektiivissä 
asetetaan muun muassa entistä korkeammat hyödyntämistä ja kierrätystä koskevat tavoitteet, 
jotka on määrä saavuttaa 31. joulukuuta 20083 mennessä. 
 
Samaan aikaan kuin ehdotus pakkausdirektiivin muuttamisesta jätettiin Euroopan parlamentin 
ja neuvoston käsiteltäviksi, liittymisneuvottelut kymmenen maan kanssa jatkuivat. Nämä 
valtiot (jäljempänä "liittyvät maat") ovat nyt liittyneet Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 
alkaen. Muutettua pakkausdirektiiviä hyväksyttäessä alkuperäisen direktiivin siirtymäaikoja ei 
kuitenkaan ollut vielä vahvistettu kaikille liittyville valtioille. Siksi muutetun 
pakkausdirektiivin operatiivisessa osassa ei ole erityisiä liittyviä maita koskevia ehdotuksia. 
Kuitenkin sen johdanto-osan 6 kappaleessa todetaan, että Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio ovat yhtä mieltä siitä, että tietyistä tämän direktiivin tavoitteista on tarpeen myöntää 
väliaikaisia poikkeuksia liittyvien valtioiden osalta... ja että niistä olisi päätettävä liittyvien 
valtioiden tekemien pyyntöjen perusteella niin, että poikkeukset olisivat periaatteessa 
voimassa enintään vuoteen 2012 asti Kyproksen, Tšekin, Viron, Unkarin, Liettuan, Slovakian 
ja Slovenian osalta, vuoteen 2013 asti Maltan osalta, vuoteen 2014 asti Puolan osalta ja 
vuoteen 2015 asti Latvian osalta.  
 
Nykyisessä ehdotuksessa vahvistetaan määräajaksi 31. joulukuuta 2012, johon mennessä 
10 uuden jäsenvaltion on saavutettava pakkausjätteen hyödyntämistä ja kierrätystä koskevat 
tavoitteet. Tämä päivämäärä on eri kuin edellä mainitussa johdanto-osan 6 kappaleessa. 
Esittelijän mielestä tuntuu kohtuulliselta ottaa huomioon viesti, jonka silloiset kymmenen 
ehdokasvaltiota antoivat neuvottelumenettelyn aikana. Uusista jäsenvaltioista tulleiden 
parlamentin jäsenten pikainen kuuleminen ei ole muuttanut esittelijän näkemystä. Siksi 
esittelijä ehdottaa, että komission ehdotusta muutetaan siten, että määräaika asetetaan 
muutetun pakkausdirektiivin johdanto-osan 6 kappaleen mukaisesti (toisin sanoen viimeistään 
31 päivä joulukuuta 2012 Kyproksen, Tšekin tasavallan, Viron, Unkarin, Liettuan, Slovakian 
ja Slovenian osalta, 31 päivä joulukuuta 2013 Maltan osalta, 31 päivä joulukuuta 2014 Puolan 
osalta sekä 31 päivä joulukuuta 2015 Latvian osalta). 
 
Direktiivin edellisen tarkistamisen yhteydessä kiinnitettiin paljon huomiota jätteiden 
syntymisen ehkäisemiseen ja uudelleenkäyttöön. Komissio antaa kertomuksen direktiivin 
täytäntöönpanosta 30. kesäkuuta 2005 mennessä. Viime aikoina Euroopan unionissa 
tapahtuneen kehityksen vuoksi esittelijä on sitä mieltä, että nykyisellä direktiivillä voi olla 
haitallinen vaikutus ympäristöystävällisiin uudelleenkäyttöjärjestelmiin uusissa ja vanhoissa 
jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa, että selvennetään jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta määrätä pakkausten uudelleenkäyttöä koskevista järjestelmistä, joiden 
tarkoituksena on varmistaa korkea ympäristönsuojelun taso, mikä on yksi tämän direktiivin 

                                                 
1 EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10. 
2 EUVL L 47, 18.2.2004, s. 26. 
3 Kreikka, Irlanti ja Portugali voivat lykätä tätä määräaikaa 31. joulukuuta 2011 asti. 
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tavoitteista. Ehdotettu poikkeus perustuu samanlaiseen poikkeukseen 
tupakkatuotedirektiivissä (direktiivi 2001/37/EY). 
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