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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0317/137 

Muudatusettepanek  137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Käesoleva direktiivi kohaldamisala 

kindlaksmääramiseks tuleks määratleda 

ühekordselt kasutatava plasttoote mõiste. 

Määratlusest tuleks välja jätta olelusringi 

jooksul mitme kasutuskorra jaoks 
kavandatud, valmistatud ja turule lastud 

plasttooted, mida täidetakse uuesti või 

korduskasutatakse samal eesmärgil, 

milleks need kavandati. 

(9) Käesoleva direktiivi kohaldamisala 

kindlaksmääramiseks tuleks selgitada, 

mida tähendab ühekordselt kasutatav. 

Tooted tuleks lugeda ainult ühekordselt 

kasutatavaks, kui neid ei kavandatud, 

valmistatud ega lastud turule olelusringi 

jooksul mitme kasutuskorra jaoks ning 

mida tootja ei täida uuesti ega 

korduskasuta samal eesmärgil, milleks 

need kavandati. 

Or. en 

Selgitus 

„Ühekordselt kasutatava plasti“ määratlus ei tohiks sisaldada viidet „ainult ühekordselt kasutatavatele“ 

toodetele (nagu võeti vastu ENVI-komisjonis). Määratlus võib olla eksitav ja tekitada seadusandlikku 

segadust, kuna võidakse väita, et ühekordselt kasutatavat plasttoodet saab kasutada kaks korda, mistõttu 

jääb see direktiivi kohaldamisalast välja. 



 

AM\1166464ET.docx  PE624.162v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0317/138 

Muudatusettepanek  138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 

Põhjendus 12 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Direktiiviga 94/62/EÜ, mida on 

muudetud direktiiviga (EL) 2015/720, 

sätestati komisjoni jaoks nõue vaadata 

2017. aasta maiks läbi meetmed, mida 

võetakse eriti õhukeste plastkandekottide 

kasutamise vähendamiseks olelusringi 

mõjuhinnangute põhjal. Komisjon ei ole 

seni kõnealust läbivaatamist teinud. Kuna 

sellised plastkotid visatakse sageli ära ja 

need tekitavad mereprügi, on asjakohane 

kehtestada meetmed, millega piiratakse 

nende turule laskmist, välja arvatud 

rangelt vajalikul kasutusotstarbel. Eriti 

õhukesi plastkandekotte ei tohiks lasta 

turule lahtise toidu pakendina, välja 

arvatud juhul, kui need on vajalikud 

hügieenipõhjustel või niiskete lahtiste 

toiduainete (nagu toores liha, kala või 

piimatooted) pakendamiseks. Sellisel 

juhul tuleks kasutada ainult 

biolagunevaid ja kompostitavaid kotte. 

Eriti õhukeste plastkandekottide suhtes, 

mille puhul turustamispiirangut ei 

kohaldata, kohaldatakse edasi direktiiviga 

(EL) 2015/720 kehtestatud sätteid. 

Or. en 

Selgitus 

Kui see on hügieenipõhjustel vajalik, tuleks kasutada ainult biolagunevaid ja kompostitavaid õhukesi 

kandekotte, kuna need on keskkonna seisukohalt parem valik kui uuest plastist kotid. 
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Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) „ühekordselt kasutatav plasttoode“ 

– täielikult või osaliselt plastist valmistatud 

toode, mis ei ole kavandatud, valmistatud 

või turule lastud eesmärgiga see tootjale 

uuesti täitmiseks tagastada või seda 

kavandatud eesmärgil korduskasutada 

nii, et toode ringleks oma olelusringi 

jooksul mitu korda; 

(2) „ühekordselt kasutatav plasttoode“ 

– täielikult või osaliselt plastist valmistatud 

toode, mis on kavandatud, valmistatud või 

turule lastud kasutamiseks lühikese aja 

jooksul enne äraviskamist, ilma et see 

liiguks või ringleks mitu korda uuesti 

täitmiseks või korduskasutuseks tootja 

juurde tagasi; 

Or. en 

Selgitus 

„Ühekordselt kasutatava plasti“ määratlus ei tohiks sisaldada viidet „ainult ühekordselt kasutatavatele“ 

toodetele (nagu võeti vastu ENVI-komisjonis). Määratlus võib olla eksitav ja tekitada seadusandlikku 

segadust, kuna võidakse väita, et ühekordselt kasutatavat plasttoodet saab kasutada kaks korda, mistõttu 

jääb see direktiivi kohaldamisalast välja. 
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Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) probleemsete ainete (nagu 

ohtlikud metallid, ftalaadid, 

perfluoroalküülühendid, bisfenoolid ja 

endokriinfunktsiooni kahjustavad 

kemikaalid ning muud väga ohtlikud 

ained (VOA) vastavalt määrusele (EL) 

1907/2006) olemasolu tootes. 

Or. en 

Selgitus 

Toodetel peaks olema teave probleemsete ainete olemasolu kohta tootes. 
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Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) probleemsete ainete (nagu 

ohtlikud metallid, ftalaadid, 

perfluoroalküülühendid, bisfenoolid ja 

endokriinfunktsiooni kahjustavad 

kemikaalid ning muud väga ohtlikud 

ained (VOA) vastavalt määrusele (EL) 

1907/2006) olemasolu tootes. 

Or. en 

Selgitus 

Kodanikke tuleks teavitada probleemsete ainete olemasolust toodetes. 
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Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – A osa – taane 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 –  Joogipudelid 

Or. en 

Selgitus 

Vähendamiseesmärk peaks kehtima ka joogipudelite suhtes. 
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Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Eriti õhukesed plastkandekotid, 

välja arvatud juhul, kui need on vajalikud 

hügieenipõhjustel niiskete lahtiste 

toidukaupade pakkimiseks, millisel juhul 

tuleks kasutada üksnes biolagunevaid ja 

kompostitavaid eriti õhukesi kandekotte 

Or. en 

Selgitus 

Kui see on hügieenipõhjustel vajalik, tuleks kasutada ainult biolagunevaid ja kompostitavaid õhukesi 

kandekotte, kuna need on keskkonna seisukohalt parem valik kui uuest plastist kotid. 

 


