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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/…/EÜ,

…,

millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate

toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse

nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,1

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras2

  

1 ELT C 255, 14.10.2005, lk 36.
2 Euroopa Parlamendi 2. veebruari 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni 

avaldamata), nõukogu … ühine seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja 
Euroopa Parlamendi … seisukoht. 
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ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 19. detsembri 1974. aasta direktiiv 75/106/EMÜ (teatud vedelike mahu järgi 

kinnispakkidesse villimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta)1 ja 

15. jaanuari 1980. aasta direktiiv 80/232/EMÜ (teatavate kinnispakkidesse pakendatud 

toodete nimikoguste ja nimimahtude valikuid käsitlevate liikmesriikide seaduste 

ühtlustamise kohta)2 sätestavad nimikogused tervele reale vedelatele ja mittevedelatele 

kinnispakkidesse pakendatud toodetele eesmärgiga tagada nimetatud direktiivide nõuetele 

vastavate toodete vaba liikumine. Enamiku toodete puhul on lubatud kasutada riigisiseseid 

nimikoguseid kõrvuti ühenduse nimikogustega. Mõnede toodete puhul välistavad ühenduse 

nimikogused muude riigisiseste nimikoguste kasutamise.

(2) Muutused tarbijate eelistustes ning uuendused pakendamise ja jaemüügi valdkonnas 

ühenduse ja liikmesriikide tasandil on tekitanud vajaduse hinnata, kas olemasolevad 

õigusaktid on endiselt asjakohased.

(3) Oma 12. oktoobri 2000. aasta otsusega kohtuasjas C-3/99, Cidrerie-Ruwet,3 sedastas

Euroopa Kohus, et liikmesriigil ei ole õigust keelata seaduslikult mõnes teises liikmesriigis 

toodetud ning ühenduse valikutes nimetamata suurusega kinnispakis kauba turustamist, 

välja arvatud juhul, kui selline keeld järgib mõnda ülimuslikku tarbijakaitsega seotud 

nõuet, kehtib ühtmoodi nii kohalikele kui ka imporditud toodetele, on vajalik kõnealuse 

nõude järgmiseks ja on proportsionaalne taotletava eesmärgiga ning seda eesmärki ei ole 

võimalik saavutada muude meetmetega, mis avaldaksid ühenduse sisesele kaubandusele 

vähem piiravat mõju.

  

1 EÜT L 42, 15.2.1975, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
2 EÜT L 51, 25.2.1980, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 87/356/EMÜ 

(EÜT L 192, 11.7.1987, lk 48).
3 [2000] EKL I-8749.
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(4) Tarbijakaitset on tõhustatud direktiividega, mis võeti vastu pärast direktiive 75/106/EMÜ 

ja 80/232/EMÜ, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. veebruari 1998. aasta 

direktiiviga 98/6/EÜ (tarbijakaitse kohta tarbijale pakutavate toodete hindade 

avaldamisel)1.

(5) Mõju hindamine, mis hõlmas ka laiapõhjalisi konsultatsioone kõigi huvitatud isikutega, 

näitas, et mitmes sektoris suurendab nimikoguste vabakslaskmine tootjate vabadust 

pakkuda kliendi soovidele vastavaid kaupu ning suurendab siseturul konkurentsi toodete 

kvaliteedi ja hinna osas. Muudes sektorites on siiski asjakohasem kohustuslikud 

nimikogused tarbijate ja ettevõtluse huvides ajutiselt säilitada.

(6) Ühikuhinna mõistmise parandamiseks peaks direktiivi rakendamisega kaasnema rohkem 

teavet tarbijatele ja tööstusele.

(7) Järelikult ei tuleks nimikoguseid üldjuhul reguleerida ühenduse ega liikmesriigi tasandil 

ning kinnispakis tooteid peaks olema võimalik turule viia mis tahes nimikoguses.

(8) Mõnes sektoris võib selline eeskirjade kaotamine siiski kaasa tuua ebaproportsionaalselt 

suuri lisakulusid, seda eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Seetõttu tuleb 

nende sektorite osas kohandada olemasolevaid ühenduse õigusakte omandatud kogemuste 

valguses, eeskätt tagamaks, et ühenduse nimikogused oleksid fikseeritud vähemalt nende 

toodete puhul, mida tarbijatele kõige rohkem müüakse.

  

1 EÜT L 80, 18.3.1998, lk 27.
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(9) Kuna kohustuslike nimikoguste säilitamist tuleks käsitleda erandina, siis tuleks seda 

kogemusi silmas pidades perioodiliselt ümber hinnata, et rahuldada tarbijate ja tootjate 

vajadusi. Nimetatud sektorites tuleks ühenduse olemasolevaid õigusakte kohandada 

eelkõige selleks, et nõuda ühenduse kindlaksmääratud nimikoguste kasutamist ainult nende 

toodete puhul, mida tarbijatele kõige rohkem müüakse.

(10) Läbipaistvuse parandamiseks tuleks kõik kinnispakkides toodete nimikogused sätestada 

ühe õigusaktiga ning sellest tulenevalt tuleks direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ 

kehtetuks tunnistada.

(11) Selleks et suurendada tarbijate, eelkõige selliste tundlike tarbijate nagu puudega ja 

vanemaealised inimesed, kaitset, tuleks pöörata rohkem tähelepanu tarbekaupade 

märgistamisel massi ja mahu tähistusele, et need oleksid harilikes müügitingimustes 

kinnispakil paremini loetavad ja nähtavad.

(12) Teatavate vedelate toodete osas sätestab direktiiv 75/106/EMÜ metroloogilised nõuded, 

mis on identsed nõukogu 20. jaanuari 1976. aasta direktiivis 76/211/EMÜ (teatavate 

toodete massi või mahu järgi pakendamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 

ühtlustamise kohta)1 sätestatud nõuetega. Seetõttu tuleks direktiivi 76/211/EMÜ muuta nii, 

et selle reguleerimisala hõlmaks ka need tooted, mis on praegu hõlmatud direktiiviga 

75/106/EMÜ.

(13) Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe2

punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama nende endi jaoks ja ühenduse huvides 

vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva 

direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks.

  

1 EÜT L 46, 21.2.1976, lk 1. Direktiivi on muudetud komisjoni direktiiviga 78/891/EMÜ 
(EÜT L 311, 4.11.1978, lk 21).

2 ELT C 32, 31.12.2003. lk 1.
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(14) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning kuna

kehtetuks tuleb tunnistada ühenduse suurusvalikud ning tagada vajadusel ühtsed ühenduse 

nimikogused ning neid on parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 

meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 

Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 

direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

I peatükk

Üldsätted

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1. Käesolev direktiiv sätestab reeglid kinnispakkidesse pakendatud toodete nimikoguste 

kohta. Seda kohaldatakse kõigi direktiivi 76/211/EMÜ artiklis 2 määratletud kinnispakis 

olevate toodete ja kinnispakkide suhtes.

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata lisas nimetatud toodete suhtes, mida müüakse 

tollimaksuvabades kauplustes tarbimiseks väljaspool Euroopa Liitu.

Artikkel 2

Kaupade vaba liikumine

1. Kui artiklites 3 ja 4 ei ole sätestatud teisiti, ei tohi liikmesriigid kinnispakis toodete 

turuleviimist keelata, piirata või sellest keelduda pakendi nimikogustega seotud põhjustel.
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2. Austades EÜ asutamislepingus esitatud põhimõtteid ja eelkõige kaupade vaba liikumise 

põhimõtet, võivad liikmesriigid, kes käesoleval hetkel näevad ette piima, või, kuivatatud 

pastatoodete ja kohvi kohustuslikud nimikogused, seda jätkuvalt teha kuni …*.

Liikmesriigid, kes käesoleval hetkel näevad ette valge suhkru kohustuslikud nimikogused, 

võivad seda jätkuvalt teha kuni …**.

II peatükk

Erisätted

Artikkel 3

Teatavate toodete turuleviimine ja vaba liikumine

Liikmesriigid tagavad, et lisa punktis 2 loetletud tooteid, mis on pakendatud lisa punktis 1 

nimetatud suurusega kinnispakkidesse, viiakse turule üksnes juhul, kui nad on pakendatud lisa 

punktis 1 loetletud suurusega nimikoguses kinnispakkidesse.

Artikkel 4

Aerosoolid

1. Aerosoolide puhul märgitakse ballooni nimimaht. Märgistus peab olema selline, mis ei 

tekita segadust sisu nimimahu suhtes.

2. Erandina nõukogu 20. mai 1975. aasta direktiivi 75/324/EMÜ (aerosoole käsitlevate 

liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta)1 artikli 8 lõike 1 punktist e ei ole vaja

aerosoolballoonides müüdavatele toodetele nende sisu nimimassi märkida.

Artikkel 5

Rühmapakendid ja individuaalpakenditest koosnevad kinnispakid, 

mis pole mõeldud eraldi müügiks

  

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub 60 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

** Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub 72 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

1 EÜT L 147, 9.6.1975, lk 40. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 
(ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).
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1. Artikli 3 kohaldamisel, kui rühmapakend koosneb kahest või enamast 

individuaalkinnispakendist, kohaldatakse lisa punktis 1 loetletud nimikoguseid iga 

individuaalkinnispakendi suhtes.

2. Kui kinnispakk koosneb kahest või enamast individuaalpakendist, mis pole mõeldud eraldi 

müügiks, kohaldatakse lisa punktis 1 loetletud nimikoguseid kinnispaki suhtes.

III peatükk 

Kehtetuks tunnistamine, muutmine ja lõppsätted

Artikkel 6

Kehtetuks tunnistamine

Direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 7

Muutmine

Direktiivi 76/211/EMÜ artiklist 1 jäetakse välja sõnad “välja arvatud need, mida nimetatakse 

nõukogu 19. detsembri 1974. aasta direktiivis 75/106/EMÜ teatud vedelike mahu järgi 

kinnispakkidesse villimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta”.



13484/1/06 REV 1 iv 8
DG C I ET

Artikkel 8

Ülevõtmine

1. Enne …* võtavad liikmesriigid vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks 

vajalikud õigus- ja haldusnormid. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad kõnealuseid meetmeid alates …**.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku 

avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 

ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas 

nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 9

Aruandlus, eranditest teatamine ja kontroll

1. Komisjon esitab hiljemalt …*** ja seejärel iga kümne aasta tagant aruande käesoleva 

direktiivi kohaldamise ja mõju kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Vajaduse korral lisatakse kõnealusele aruandele ettepanek 

käesoleva direktiivi läbivaatamise kohta.

2. Artikli 2 lõikes 2 nimetatud liikmesriigid teatavad komisjonile enne …**, milliste sektorite

suhtes kohaldatakse nimetatud lõikes osutatud erandit, samuti sellise erandi kestuse, 

kehtestatud kohustuslike nimikoguste valiku ja suuruste asjaomase vahemiku.

  

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub12 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

** Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub18 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

*** Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub 8 aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.
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3. Komisjon kontrollib artikli 2 lõike 2 kohaldamist oma uurimistulemuste ning asjaomaste 

liikmesriikide aruannete põhjal.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikleid 2, 6 ja 7 kohaldatakse alates …*.

Artikkel 11

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

  

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub 18 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.
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LISA

KINNISPAKKIDE NIMIKOGUSTE VALIK

1. MAHU ALUSEL MÜÜDAVAD TOOTED (kogus ml)

Gaseerimata vein
Vahemikus 100 ml kuni 1500 ml ainult järgmised 8 nimikogust:

ml: 100 — 187— 250 — 375 — 500— 750 — 1000 — 1500

Kollane vein
Vahemikus 100 ml kuni 1500 ml ainult järgmine nimikogus:

ml: 620

Vahuvein
Vahemikus 125 ml kuni 1500 ml ainult järgmised 5 nimikogust:

ml: 125 — 200 — 375 —750 —1500

Liköörvein
Vahemikus 100 ml kuni 1500 ml ainult järgmised 7 nimikogust:

ml: 100— 200 — 375 — 500 — 750 — 1000 — 1500

Aromatiseeritud vein
Vahemikus 100 ml kuni 1500 ml ainult järgmised 7 nimikogust:

ml: 100 — 200 — 375 — 500 —750 — 1000 — 1500

Kanged alkohoolsed 

joogid

Vahemikus 100 ml kuni 2000 ml ainult järgmised 9 nimikogust:

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1000 — 1500 — 1750 — 2000
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2. TOOTE MÄÄRATLUSED

Gaseerimata vein Vein, mis on määratletud nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1493/1999 

(veinituru ühise korralduse kohta)1 artikli 1 lõike 2 punktis b (ühise tollitariifistiku 

rubriik: CN-kood ex 2204).

Kollane vein Vein, mis on määratletud määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 1 lõike 2 punktis b (ühise 

tollitariifistiku rubriik: CN-kood ex 2204), mis kannab päritolunimetust: “Côtes du Jura”, 

“Arbois”, “L’Étoile” ja “Château-Chalon” pudelites, mis on määratletud komisjoni 

29. aprilli 2002. aasta määruse (EÜ) nr 753/2002 (milles sätestatakse teatavad nõukogu 

määruse (EÜ) nr 1493/1999 rakenduseeskirjad veinisektori toodete kirjeldamise, 

nimetamise, esitlemise ja kaitse osas)2 I lisa punktis 3.

Vahuvein Vein, mis on määratletud määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 1 lõike 2 punktis b ja 

määruse I lisa punktides 15, 16, 17 ja 18 (ühise tollitariifistiku alamrubriik: 2204 10).

Liköörvein Vein, mis on määratletud määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 1 lõike 2 punktis b ja 

määruse I lisa punktis 14 (ühise tollitariifistiku alamrubriigid: 2204 21 – 2204 29).

Aromatiseeritud vein Aromatiseeritud vein, mis on määratletud nõukogu 10. juuni 1991. aasta määruse 

(EMÜ) nr 1601/91 (millega sätestatakse aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud 

veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 

üldeeskirjad)3 artikli 2 lõike 1 punktis a (ühise tollitariifistiku rubriik: 2205).

Kanged alkohoolsed 

joogid

Kanged alkohoolsed joogid, mis on määratletud nõukogu 29. mai 1989. aasta määruse 

(EÜ) nr 1576/89 (millega sätestatakse piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise ja 

esitlemise üldeeskirjad)4 artikli 1 lõikes 2 (ühise tollitariifistiku rubriik: 2208).

  

1 EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1.Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2165/2005 
(ELT L 345, 28.12.2005, lk 1).

2 EÜT L 118, 4.5.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1507/2006 
(ELT L 280, 12.10.2006, lk 9).

3 EÜT L 149, 14.6.1991, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1882/2006 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

4 EÜT L 160, 12.6.1989, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.
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I. SISSEJUHATUS

Kooskõlas asutamislepingu artikliga 95 esitas komisjon 2. detsembril 2004 nõukogule ja Euroopa 

Parlamendile ettepaneku1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega kehtestatakse 

eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ.

1. Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis oma arvamuse vastu 6. aprillil 2005.2

2. Euroopa Parlament võttis arvamuse vastu esimesel lugemisel 2. veebruaril 2006.3

3. Komisjon võttis muudetud ettepaneku vastu 4. aprillil 2006.

4. Komisjon esitas oma muudetud ettepaneku 26. aprillil 2006.4

5. Nõukogu (konkurentsivõime) saavutas 25. septembril 2006 poliitilise kokkuleppe 

kompromissteksti osas, eesmärgiga võtta vastu ühine seisukoht.

6. 4. detsembril 2006 võttis nõukogu EÜ asutamislepingu artikli 251 kohaselt vastu oma ühise 

seisukoha.

  
1 ELT viide.
2 ELT viide.
3 ELT viide.
4 ELT viide.
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II. EESMÄRGID

Kavandatava direktiivi eesmärk on tunnistada kehtetuks direktiivid 75/106/EMÜ ja 

80/232/EMÜ, kaotada pakendisuuruse nimikogused enamiku sektorite puhul, säilitada 

kohustuslikud nimikogused väga piiratud arvu sektorite puhul ning koondada need ühte 

õigusakti. Kavandatava direktiivi peamiseks ajendiks on soov kaotada eeskirjad, kuna 

laiaulatuslikud konsultatsioonid sidusrühmadega on näidanud, et enamik argumente toetab 

nimikoguste liberaliseerimist.

III. ÜHINE SEISUKOHT

Nõukogu vastu võetud ühine seisukoht kajastab osaliselt Euroopa Parlamendi poolt esimesel 

lugemisel vastuvõetud arvamust. Mõned parlamendi tehtud muudatusettepanekud olid 

komisjoni muudetud ettepanekusse juba sisse viidud.

Suur osa parlamendi muudatusettepanekutest kajastuvad ühises seisukohas kas tervenisti või 

osaliselt.

Kõik komisjoni muudetud ettepanekusse nõukogu poolt tehtud muudatused, mis kajastuvad 

ühises seisukohas, on komisjon heaks kiitnud.

Nõukogu ega komisjon ei saanud siiski aktsepteerida Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekuid seoses pakendisuuruste ühtlustamisega sektorites, kus need praegu ei 

ole ühtlustatud, nimelt piima, või, kohvi, kohvi, pastatoodete ja pruuni suhkru osas.
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Ühise seisukoha üksikasjalik analüüs

Nõukogu kiitis täielikult heaks muudatusettepanekud 1,2, 4, 5, 8, 10–12, 14 ja põhimõtteliselt 

muudatusettepanekud 3, 6, 7, 13, 16, kuigi need on pisut ümber sõnastatud.

Nõukogu arvates ei ole EÜ kohustuslikku nimikoguste valikut vaja piima-, või-, kohvi-, 

pastatoodete, riisi- ja pruuni suhkru sektoris, kus praegu ei ole kehtestatud kohustuslikke 

ühtlustatud suurusi.

Nõukogu lisas artikli 2 lõikesse 2 direktiivi jõustumisele järgneva viieaastase 

üleminekuperioodi, mille jooksul praegu kehtivad siseriiklikud pakendisuurused võib säilitada 

piima, või, kohvi, kuivatatud pastatoodete ja riisi siseriiklikul tootmisel ning kuueaastase 

üleminekuperioodi vastavalt valge suhkru osas.

IV. JÄRELDUS

Nõukogu on seisukohal, et ühine seisukoht on kooskõlas kavandatava direktiivi esialgsete 

eesmärkidega.

________________________
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KOMISJONI JA NÕUKOGU ÜHISAVALDUS

Kooskõlas asutamislepinguga ja Euroopa Kohtu praktikaga ei või järkjärgulist kasutuselt 

kõrvaldamist kohaldavad liikmesriigid keelduda teises liikmesriigis seaduslikult turustatud toodete 

turuleviimisest pakendi nimikogustega seotud põhjustel, samuti ei või nad seda samadel põhjustel 

keelata ega piirata.

KOMISJONI JA NÕUKOGU ÜHISAVALDUS

Liikmesriigid, kes hetkel ei kohalda riiklikke suurusi nendes sektorites, mille suhtes järkjärgulist 

kasutuselt kõrvaldamist kohaldatakse, ei kehtesta pakendite nimikoguste osas uusi eeskirju.
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BELGIA AVALDUS

Belgia toetas kõnealust ettepanekut üksnes selle sisust lähtuvalt, arvestamata perspektiive, mida 

komisjon kõnealusele direktiivile omistab. 

PRANTSUSMAA AVALDUS (mida toetab Itaalia)

Prantsusmaa rõhutab, et kinnispakkide suuruste liberaliseerimine peab leidma õige tasakaalu 

kaupade vaba liikumise, tarbijakaitse ning selle vahel, et tootmiskulud säilitatakse tasemel, mis 

võimaldab asjaomastel väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel jääda konkurentsivõimelisteks.

Sellega seoses kinnitab Prantsusmaa, et ta kasutab täiel määral ühise seisukoha artikli 2 lõikes 2 

kindlaksmääratud üleminekuperioode selles artiklis osutatud toodete – piima, või, kuivatatud 

pastatoodete, kohvi ja valge suhkru kinnispakendite kohustusliku suuruse säilitamiseks. Nimetatud 

toodete puhul on tegemist esmatarbekaupadega, millega seoses tarbijad, eelkõige need, kes on kõige 

ebasoodsamas olukorras, eelistavad standardsuuruseid ning mille puhul märgistus üksi ei ole 

piisavaks tagatiseks pakendites sisalduvate koguste kaitse ja täpse teavitamise suhtes 

pakendisuuruste liberaliseerimise korral.

Seda silmas pidades rõhutab Prantsusmaa, et ühise seisukoha artikli 9 lõikes 1 osutatud komisjoni 

aruanne ning järelevalve artikli 2 lõikes 2 nimetatud toodete olukorra üle, mida komisjonil tuleb 

teostada vastavalt artikli 9 lõikele 3, peavad täiel määral arvesse võtma riske, mis tehti kindlaks 

nõukogus toimunud mõttevahetuste käigus, mille alusel lisati põhjendus 8, mis tuletab meelde, et: 

"Mõnes sektoris võib selline eeskirjade kaotamine siiski kaasa tuua ebaproportsionaalselt suuri 

lisakulusid, seda eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Seetõttu tuleb nende sektorite 

osas kohandada olemasolevaid ühenduse õigusakte omandatud kogemuste valguses, eeskätt 

tagamaks, et ühenduse nimikogused oleksid fikseeritud vähemalt nende toodete puhul, mida 

tarbijatele kõige rohkem müüakse."

Prantsusmaa kutsub kaasseadusandjaid üles kõnealuse direktiivi ettepaneku teist lugemist täiel 

määral ära kasutama, eelkõige selleks, et artikli 9 lõikes 1 osutatud komisjoni aruanne oleks tõeline 

läbivaatamisklausel artikli 2 lõikes 2 osutatud toodete suhtes, et võimaldada turuhäirete või 

tarbimisharjumuste destabiliseerumise ohu puhul ja



15542/06 ADD 1 REV 1 mm/VR/kp 3
JUR ET

pärast tegelikku liikmesriikide, ettevõtjate ja tarbijaühistutega konsulteerimist pikemalt säilitada iga 

kõnealuse toote kõige rohkem tarbitav suurus.

________________________
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KOMISJONI TEATIS 
EUROOPA PARLAMENDILE, 

 
esitatud vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teisele lõigule, 

 
milles käsitletakse  

ühist seisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (millega kehtestatakse 
eeskirjad kinnispakenditesse pakendatud toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu 
direktiivi 76/211/EMÜ) ettepaneku vastuvõtmise kohta  
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2004/0248 (COD) 

KOMISJONI TEATIS 
EUROOPA PARLAMENDILE, 

 
esitatud vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teisele lõigule, 

 
milles käsitletakse  

ühist seisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (millega kehtestatakse 
eeskirjad kinnispakenditesse pakendatud toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu 
direktiivi 76/211/EMÜ) ettepaneku vastuvõtmise kohta  

1. TAUST 

Ettepaneku edastamine Euroopa Parlamendile ja nõukogule  
(dokument KOM(2004) 708 (lõplik) – 2004/0248 (COD)): 

25. oktoober 2004 

Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus: 6. aprill 2005 

Euroopa Parlamendi arvamus esimesel lugemisel: 2. veebruar 2006 

Muudetud ettepaneku edastamine: 18. aprill 2006 

Poliitiline kokkulepe (konkurentsinõukogu): 25. september 2006 

Ühise seisukoha ühehäälne vastuvõtmine: 4. detsember 2006 

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Ettepanekuga tühistatakse 70. aastatest pärit õigusaktid, millega määrati kindlaks 
nimikogused, milles tooteid on lubatud müüa. Ettepanek jätab alles eeskirja veini ja 
alkohoolsete jookide kohta, mille suhtes on kohustuslikud nimikogused juba kindlaks 
määratud. 

Ettepanekuga lihtsustakse nimikoguseid käsitlevaid eeskirju kahe direktiivi ühendamise teel. 
Samuti pannakse ühte direktiivi kokku kinnispakenditesse pakendatud toodete metroloogilist 
kontrolli käsitlevad õigusaktid, mis praegu on jagatud kahe direktiivi vahel. Sellest tulenevalt 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning laiendatakse direktiivi 
76/211/EMÜ kohaldamisala kõigi kinnispakenditesse pakendatud toodete suhtes. 
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3. MÄRKUSED ÜHISE SEISUKOHA KOHTA 

3.1 Üldised märkused ühise seisukoha kohta 

Käesolev ettepanek on olnud proovikivi komisjoni strateegia „Parem õiguslik reguleerimine 
majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks Euroopa Liidus“ rakendamisel ning 
õiguskeskkonna lihtsustamisel.  

Nõukogu toetab komisjoni muudetud ettepanekut tingimusel, et teatud majandussektorites 
lubatakse liikmesriikidel säilitada üleminekuperioodi jooksul praegu riigis kehtivad kogused 
siseturu jaoks toodetud toodangu suhtes. 

3.2 Euroopa Parlamendi muudatused, mis on täielikult, osaliselt või põhimõtteliselt 
muudetud ettepanekusse ning ühisesse seisukohta üle võetud 

Kõik Euroopa Parlamendi tehtud muudatused, mille komisjon oma muudetud ettepanekuga 
heaks kiitis, on üle võetud ühisesse seisukohta. Komisjon kiitis täielikult heaks muudatused nr 
1, 2, 8, 10, 11, 13, 14 ja 16 ning kiitis põhimõtteliselt heaks ja sõnastas ümber muudatused 3, 
6, 7, 12 ja 20.  

3.3 Euroopa Parlamendi muudatused, mida ei ole muudetud ettepanekusse ega 
ühisesse seisukohta üle võetud 

Euroopa Parlamendi tehtud muudatusi, mida komisjon oma muudetud ettepanekuga heaks ei 
kiitnud, ei ole üle võetud ühisseisukohta. Need muudatused, mida komisjon heaks ei kiitnud, 
on nr 4, 5, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ja 33, sest nendega 
oleks kohustuslikud nimikogused laienenud majandussektoritele, kus praegu selliseid 
nimikoguseid ei ole kehtestatud. 

3.4 Esialgse ettepaneku muudatused, mille komisjon esitas muudetud ettepanekus 
ja mis on ühisesse seisukohta üle võetud 

Ühisesse seisukohta on üle võetud ka muudatused, mida komisjon tegi oma esialgses 
ettepanekus. Need muudatused käsitlevad kohustuslike nimikoguste tühistamist lahustuva 
kohvi ja valge suhkru puhul, sest paljudes liikmesriikides on praegu lubatud kõnealuste 
sektorite toodete puhul kõikvõimalikud kogused, ilma et see kokkuvõttes turgu negatiivselt 
mõjutaks. 

3.5 Muud nõukogu ühises seisukohas tehtud muudatused, mis erinevad muudetud 
ettepanekust 

Ühises seisukohas on lisatud muudetud ettepanekusse järgmised punktid, mille eesmärk on 
kaotada järkjärgult teatavates sektorites kehtivad riiklikud nimikogused. 

Lisatud artikkel 2.2: 

„Arvestades asutamislepingus sätestatud põhimõtteid, eelkõige kaupade vaba liikumise 
põhimõtet, võivad need liikmesriigid, kes praegu kasutavad kohustuslikke nimikoguseid 
piima, või, kuivatatud pastatoodete ja kohvi puhul, jätkata seda kuni [kuupäev: 60 kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist]. 
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Liikmesriigid, kes praegu kasutavad kohustuslikke nimikoguseid valge suhkru puhul, võivad 
jätkata seda kuni [kuupäev: 72 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist].“. 

Lisatud artikkel 9.2:  

„Artikli 2 lõikes 2 nimetatud liikmesriigid peavad teatama komisjonile enne [kuupäev: 18 
kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist] majandussektorid, mille suhtes kõnealuses lõikes 
nimetatud erandit kohaldatakse, selle erandi kohaldamise aja, kohaldatavate kohustuslike 
nimikoguste valiku ja asjaomased suurusvahemikud.“. 

Lisatud artikkel 9.3:  

„Komisjon kontrollib artikli 2 lõike 2 kohaldamist oma äranägemise järgi ja asjaomaste 
liikmesriikide aruannete põhjal.“. 

4. JÄRELDUS 

Komisjon toetab ühist seisukohta ja esitab selle kohta punktis 5 nimetatud ühised avaldused. 

5. KOMISJONI DEKLARATSIOONID 

Komisjon ja nõukogu tegid kaks ühist avaldust (lisatud), mida kohaldatakse tingimusel, et 
liikmesriigid kõrvaldavad järkjärgult praegu riiklikul tasandil kehtivad kogused ja et 
liikmeriikidega lepitakse kokku, et uusi riiklikke koguseid ei kehtestata. 
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LISA 

Komisjoni ja nõukogu esimene ühisavaldus 

„Vastavalt asutamislepingule ja Euroopa Kohtu kohtupraktikale, ei tohi need liikmesriigid, 
kes kohaldavad nimikoguste järkjärgulist kõrvaldamist, keelata või piirata teistes 
liikmesriikides ametlikult lubatud toodete turulepääsu pakendi nimikoguse suurusest 
lähtuvalt.“ 

Komisjoni ja nõukogu teine ühisavaldus 

„Liikmesriigid, kes praegu ei kohalda riiklikke nimikoguseid majandussektorites, mille suhtes 
kohaldatakse järkjärgulist nimikoguste kõrvaldamist, ei kehtesta kinnispakendite nimikoguste 
suhtes uusi eeskirju.“ 




