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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

17.10.2018 A8-0317/91 

Muudatusettepanek  91 

Tim Aker 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  Artikkel 4 a 

 Tarbimisjärgsete jäätmete vähendamine 

 Liikmesriigid kehtestavad 

vähendamiseesmärgid kõigi A osas 

loetletud toodete suhtes, et piirata 

tarbimisjärgseid jäätmeid järgmiselt: 

50 % 2025. aastaks ja 80 % 2030. aastaks, 

seades eesmärgiks lõppkokkuvõttes nende 

toodete asendamise keskkonnahoidlike 

alternatiividega; 

Or. en 

Selgitus 

Rangeid vähendamiseesmärke tuleks kohaldada kõigi toodete suhtes, millel on 

merekeskkonnale kahjulik mõju. Need tooted kuuluvad 10 ühekordselt kasutatava toote hulka, 

mida randadest kõige rohkem leitakse, seejuures moodustavad joogipudelid 60,04 % leitud 

esemete massist. Kuna komisjoni ettepanekus lahendatakse nende toodete probleemi 

laiendatud tootjavastutuse ja teadlikkuse suurendamise meetmetega, tuleks ettepanekut 

muuta, et kohaldada nende toodete suhtes tarbimise vähendamise eesmärke ja saavutada 

tõeline ringmajandus. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0317/92 

Muudatusettepanek  92 

Tim Aker 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  Artikkel 8 a 

 Liikmesriigid võtavad vastu laiendatud 

tootjavastutust käsitlevad sätted ja 

rakendavad neid kooskõlas käesoleva 

artikliga, nõudes tootjatelt, et nad 

rahastaksid haldusorganisatsioone, mis 

on loodud ja mida hallatakse sõltumatult 

tootjast, et ära hoida, vähendada ja 

leevendada toodete jäätmete, eelkõige 

ühekordselt kasutatavate plasttoodete 

jäätmete teket. 

Or. en 

Selgitus 

Selleks, et hooldusorganisatsioone toimiks tõhusalt, on hädavajalik sõltumatus asjaomastest 

ettevõtjatest. See hoiab ära tarbetu sekkumise. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0317/93 

Muudatusettepanek  93 

Tim Aker 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – A osa (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  – Joogipudelid 

 – Toidupakendid, st kaanega või kaaneta 

mahutid, nt karbid, millest pakutakse 

valmistoitu, mis on mõeldud otse mahutist 

tarbimiseks kohapeal või kaasa võtmiseks, 

nt kiirtoidu pakkumiseks kasutatavad 

pakendid, v.a joogipakendid, taldrikud 

ning toitu sisaldavad pakid ja 

pakkematerjalid 

 – Painduvast materjalist valmistatud 

pakid ja pakkematerjal, millest pakutakse 

valmistoitu, mis on mõeldud koheseks 

tarbimiseks otse pakist või 

pakkematerjalist 

 – Joogipakendid, st sellised vedelikke 

sisaldavad mahutid nagu joogipudelid, sh 

nende korgid ja kaaned 

 – Niisutatud pühkepaber, st eelniisutatud 

pühkepaber, mis on mõeldud isikliku 

hügieeni tarbeks või kodumajapidamises 

või tööstuses kasutamiseks 

 – Õhupallid, v.a tööstuslikud või muuks 

kutseliseks kasutuseks ja otstarbeks 

mõeldud õhupallid, mida tarbijatele ei 

jagata 

 – Direktiivi 94/62/EÜ artikli 3 punktis 1c 

määratletud õhukesed plastkandekotid 
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Or. en 

Selgitus 

Rangeid vähendamiseesmärke tuleks kohaldada kõigi toodete suhtes, millel on 

merekeskkonnale kahjulik mõju. Need tooted kuuluvad 10 ühekordselt kasutatava toote hulka, 

mida randadest kõige rohkem leitakse, seejuures moodustavad joogipudelid 60,04 % leitud 

esemete massist. Kuna komisjoni ettepanekus lahendatakse nende toodete probleemi 

laiendatud tootjavastutuse ja teadlikkuse suurendamise meetmetega, tuleks ettepanekut 

muuta, et kohaldada nende toodete suhtes tarbimise vähendamise eesmärke ja saavutada 

tõeline ringmajandus. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0317/94 

Muudatusettepanek  94 

Tim Aker 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – E osa – taane 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– Filtriga tubakatooted ja koos 

tubakatoodetega kasutamiseks 

turustatavad filtrid 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Sigarettide suhtes kohaldatakse aktsiisi. Liikmesriikidel on aktsiisimaksude kehtestamisel 

ulatuslik kaalutlemisõigus. Pealegi võivad aktsiisimaksud kaasa aidata toodete jäätmete 

vähendamise jõupingutustele ja tõenäoliselt juba teevadki seda. Ei ole põhjust kehtestada 

nende toodete tootjate suhtes laiendatud tootjavastutuse kavasid. See ei oleks tõhus ja võib 

soodustada ebaseaduslikku kaubandust. Seepärast jäetakse kõnealused tooted välja lisa E 

osast, milles käsitletakse ühekordselt kasutatavaid plasttooteid, mille suhtes kohaldatakse 

laiendatud tootjavastutust. 

 

 


