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LÜHISELGITUS 

Direktiivi eesmärk, mis on sätestatud selle artiklis 1, on hoida ära ja vähendada teatavate 

plasttoodete mõju keskkonnale, eriti veekeskkonnale, ja inimeste tervisele. 

 

Seetõttu pidasime põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamuses tähtsaks rõhutada 

just seda laadi plastireostust, mis on seotud põllumajandusega, isegi kui see on teravam 

probleem kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Komisjoni ettepanek vähendada ühekordselt 

kasutatava plasti reostust põhineb mõjuhinnangul, milles toodi välja peamised suure 

plastiprügi liigid, mis kogu ELis keskmiselt reostusena merre satuvad. Ettepaneku 

koostamisel pööratakse erilist tähelepanu just sellele mõjuhinnangule. 

 

Esiteks tuleb täpsustada, et rohealadele või agroökosüsteemi sattuv plast võib sattuda loomade 

seedekulglasse või liikuda edasi veeökosüsteemidesse, jõudes lõpuks merre. Samuti kõik, mis 

satub pinnasesse, laguneb lõpuks tükkideks või lagundatakse mullaelustiku poolt mikroplasti 

sisaldavateks väiksemateks tükkideks, jõuab pinnasevette ning võib sattuda 

mageveeökosüsteemidesse ja seejärel mereökosüsteemidesse. Seda teist võimalust ei võeta 

arvesse mõjuhinnangu mereprügile keskenduva lähenemisviisi puhul, mis käsitleb suuremaid 

plastist esemeid. 

 

Teiseks on teatavaid plastireostuse liike, mis on piirkondlikul või kohalikul tasemel seotud 

kindla maakasutusega, mis hõlmab põllumajandusliku plasti kasutust. Seda probleemi võivad 

süvendada kohalikud tavad või taristu, näiteks raskused, mis tekivad paljudel 

põllumajandustootjatel seoses kasutatud plastist multšide ringlussevõtuga või määrdunud 

plastkatete vastuvõtmisest keeldumise tõttu. 

 

Lõpuks tuleb mainida, et komisjoni eelnõu lähenemisviis võimaldab tarbijatele (antud juhul 

põllumajandustootjatele) suunatud teadlikkuse tõstmise meetmeid, näiteks teave 

põllumajandusliku plasti jäätmete kõrvaldamise ja ringlussevõtu, märgistamisnõuete, 

plastitootja laiendatud vastutuse jms kohta. Seetõttu ei tähenda sellised meetmed 

põllumajandustootjate jaoks tingimata ebamõistlikku või kulukat koormust. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Volitus 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse komisjoni 16. jaanuari 

2018. aasta teatist „Euroopa strateegia 
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plasti kohta ringmajanduses“ 

(COM(2018)28), 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Plasti suure funktsionaalsuse ja 

suhteliselt madala hinna tõttu leidub seda 

materjali meie igapäevaelus üha enam. 

Selle järjest suurenev kasutamine lühikese 

kasutusajaga toodetes, mis ei ole mõeldud 

korduskasutamiseks või kulutõhusaks 

ringlussevõtuks, tähendab, et sellega 

seotud tootmis- ja tarbimismudelid on 

muutunud üha vähem tõhusaks ja 

lineaarseks. Pidades silmas ringmajanduse 

tegevuskava,32 jõudis komisjon seepärast 

Euroopa plastistrateegias33 järeldusele, et 

plastijäätmetekke pidev kasv ja plasti 

sattumine loodusesse, eelkõige 

merekeskkonda, on probleemid, millega 

tuleb tegeleda, et muuta plasti olelusring 

tõeliselt ringluspõhiseks. 

(1) Plasti vaieldamatu laia leviku ja 

suhteliselt madala hinna tõttu leidub seda 

materjali meie igapäevaelus üha enam. 

Selle järjest suurenev kasutamine lühikese 

kasutusajaga toodetes, mis ei ole mõeldud 

korduskasutamiseks või kulutõhusaks 

ringlussevõtuks, tähendab, et sellega 

seotud tootmis- ja tarbimismudelid on 

muutunud üha vähem tõhusaks ja 

lineaarseks. Pidades silmas ringmajanduse 

tegevuskava,32 jõudis komisjon seepärast 

Euroopa plastistrateegias33 järeldusele, et 

plastijäätmetekke pidev kasv ja plasti 

sattumine loodusesse, eelkõige jäätmed, 

mis kahjustavad merekeskkonda isegi 

juhul, kui nende tekkekoht paikneb 

merest kaugel, on probleemid, millega 

tuleb tegeleda, et muuta plasti olelusring 

tõeliselt ringluspõhiseks. 

__________________ __________________ 

32 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele „ELi ringmajanduse loomise 

tegevuskava“ (COM(2015) 0614 final). 

32 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele „ELi ringmajanduse loomise 

tegevuskava“ (COM(2015) 0614 final). 

33 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele „Euroopa strateegia plasti kohta 

ringmajanduses“ (COM(2018) 28 final). 

33 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele „Euroopa strateegia plasti kohta 

ringmajanduses“ (COM(2018) 28 final). 

 

 

Muudatusettepanek  3 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Mereprügi on piiriülene ja üleilmne 

probleem. Mereprügi vähendamine on 

peamine meede ÜRO kestliku arengu 14. 

eesmärgi saavutamiseks, mille kohaselt 

tuleb kestliku arengu tagamiseks kaitsta 

ookeane, meresid ja mereressursse ja neid 

säästvalt kasutada36.EL peab täitma oma 

osa mereprügiga võitlemisel ning püüdma 

olla maailmas standardite kehtestajana. 

Seoses sellega teeb liit kooskõlastatud 

meetmete edendamiseks partneritega 

koostööd paljudes rahvusvahelistes 

foorumites nagu G20, G7 ja ÜRO. 

Käesolev algatus on osa liidu 

jõupingutustest selles valdkonnas. 

(3) Mereprügi on piiriülene ja üleilmne 

probleem. Kõikjal maailmas satub 

ookeanidesse aina suuremas koguses 

jäätmeid, mis mõjutavad ökosüsteemide 

seisundit ja põhjustavad loomade 

hukkumist. Mereprügi vähendamine on 

peamine meede ÜRO kestliku arengu 14. 

eesmärgi saavutamiseks, mille kohaselt 

tuleb kestliku arengu tagamiseks kaitsta 

ookeane, meresid ja mereressursse ja neid 

säästvalt kasutada36. EL peab täitma oma 

osa mereprügiga võitlemisel, selle tekke 

vältimisel ja paremal haldamisel ning 

püüdma olla maailmas standardite 

kehtestaja. Seoses sellega teeb liit 

kooskõlastatud meetmete edendamiseks 

partneritega koostööd paljudes 

rahvusvahelistes foorumites nagu G20, G7 

ja ÜRO. Käesolev algatus on osa liidu 

jõupingutustest selles valdkonnas.  

_________________ _________________ 

36 Kestliku arengu tegevuskava aastani 

2030, mille ÜRO Peaassamblee võttis 

vastu 25. septembril 2015. 

36 Kestliku arengu tegevuskava aastani 

2030, mille ÜRO Peaassamblee võttis 

vastu 25. septembril 2015. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Vastavalt mitmepoolsetele 

kokkulepetele37 ja liidu jäätmealastele 

õigusaktidele38 peavad liikmesriigid 

tagama keskkonnaohutu jäätmekäitluse, et 

vältida ja vähendada nii mere- kui ka 

maismaa-allikatest pärit mereprügi. Liidu 

veealaste õigusaktide kohaselt39 on 

liikmesriigid samuti kohustatud vähendama 

mereprügi seal, kus see takistab merevee 

(4) Vastavalt mitmepoolsetele 

kokkulepetele37 ja liidu jäätmealastele 

õigusaktidele38 peavad liikmesriigid 

tagama keskkonnaohutu jäätmekäitluse, et 

vältida ja vähendada nii mere- kui ka 

maismaa-allikatest pärit mereprügi. Liidu 

veealaste õigusaktide kohaselt39 on 

liikmesriigid samuti kohustatud vähendama 

mereprügi ja tagama, et selle omadused 
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hea keskkonnaseisundi saavutamist, 

panustades seega ka ÜRO kestliku arengu 

14. eesmärgi täitmisse. 

ega kogused ei kahjustaks merevett, 

panustades seega ka ÜRO kestliku arengu 

14. eesmärgi täitmisse. 

__________________ __________________ 

37 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

mereõiguse konventsioon (UNCLOS), 

jäätmete ja muude ainete kaadamisest 

põhjustatud merereostuse vältimise 1972. 

aasta konventsioon (Londoni 

konventsioon) ja selle 1996. aasta protokoll 

(Londoni protokoll), rahvusvahelise 

laevade põhjustatava merereostuse 

vältimise konventsiooni (MARPOL) V 

lisa, ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja 

nende kõrvaldamise kontrolli Baseli 

konventsioon. 

37 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

mereõiguse konventsioon (UNCLOS), 

jäätmete ja muude ainete kaadamisest 

põhjustatud merereostuse vältimise 1972. 

aasta konventsioon (Londoni 

konventsioon) ja selle 1996. aasta protokoll 

(Londoni protokoll), rahvusvahelise 

laevade põhjustatava merereostuse 

vältimise konventsiooni (MARPOL) V 

lisa, ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja 

nende kõrvaldamise kontrolli Baseli 

konventsioon. 

38 Direktiiv 2008/98/EÜ ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2000. 

aasta direktiiv 2000/59/EÜ laevaheitmete 

ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete 

kohta sadamates (EÜT L 332, 28.12.2000, 

lk 81). 

38 Direktiiv 2008/98/EÜ ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2000. 

aasta direktiiv 2000/59/EÜ laevaheitmete 

ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete 

kohta sadamates (EÜT L 332, 28.12.2000, 

lk 81). 

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 

millega kehtestatakse ühenduse 

veepoliitika alane tegevusraamistik (ELT L 

327, 22.12.2000, lk 1) ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 

2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, millega 

kehtestatakse ühenduse 

merekeskkonnapoliitika-alane 

tegevusraamistik (ELT L 164, 25.6.2008, 

lk 19). 

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 

millega kehtestatakse ühenduse 

veepoliitika alane tegevusraamistik (ELT L 

327, 22.12.2000, lk 1) ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 

2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, millega 

kehtestatakse ühenduse 

merekeskkonnapoliitika-alane 

tegevusraamistik (ELT L 164, 25.6.2008, 

lk 19). 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) 80–85 % mereprügist, mida 

mõõdetakse rannast leitud prügiesemete 

arvuna, moodustab liidus plast, millest 50 

% on ühekordselt kasutatavad plastesemed 

ja 27 % kalandusega seotud esemed. 

(5) 80–85 % mereprügist, mida 

mõõdetakse rannast leitud prügiesemete 

arvuna, moodustab liidus plast, millest 50 

% on ühekordselt kasutatavad plastesemed 

ja 27 % kalandusega seotud esemed. 
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Ühekordselt kasutatavad plasttooted 

hõlmavad mitmesuguseid kiire käibega 

tarbekaupu, mis visatakse pärast 

ühekordset kasutamist ära, mida võetakse 

harva ringlusse ja mis tekitavad palju 

prügi. Märkimisväärset osa turulelastud 

kalapüügivahenditest ei koguta pärast 

kasutamist nende edasiseks käitlemiseks 

kokku. Seetõttu on ühekordselt kasutatavad 

plasttooted ja plasti sisaldavad 

kalapüügivahendid väga suur probleem, 

sest need tekitavad mereprügi ning 

kujutavad endast tõsist ohtu 

mereökosüsteemidele, bioloogilisele 

mitmekesisusele ja võimalik, et ka 

inimeste tervisele, ning kahjustavad 

turismi, kalandust ja laevandust. 

Ühekordselt kasutatavad plasttooted 

hõlmavad mitmesuguseid kiire käibega 

tarbekaupu, mis visatakse pärast 

ühekordset kasutamist ära, mida harva 

käideldakse nõuetekohaselt, kuna 

puuduvad toimivad korduskasutamise või 

ringlussevõtu süsteemid, ja mis tekitavad 

palju prügi. Märkimisväärset osa 

turulelastud kalapüügivahenditest ei koguta 

pärast kasutamist nende edasiseks 

käitlemiseks kokku. Seetõttu on 

ühekordselt kasutatavad plasttooted ja 

plasti sisaldavad kalapüügivahendid väga 

suur probleem, sest need tekitavad 

mereprügi ning kujutavad endast tõsist 

ohtu loomade tervisele ja seega 

mereökosüsteemidele globaalsel tasandil 

ning ka kohapealsele bioloogilisele 

mitmekesisusele, kui neil on võimalik 

mürgine mõju organismidele ja nende 

puhul võib olla tegemist haigustekitajate 

substraadiga, mille tõttu levivad haigused. 

Samuti võib neil olla kahjustav mõju 
inimeste tervisele ja mitmetele 

tegevusaladele, nagu turismile, 

kalandusele ja laevandusele, hoolimata 

sellest, et ELis kehtivad plasti kasutamist 

toidupakendites reguleerivad õigusaktid. 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) EL peaks mikroplasti probleemiga 

tegelemiseks töötama välja tervikliku 

lähenemisviisi ja ergutama kõiki tootjaid 

piirama oma formulatsioonides esmase 

mikroplasti sisaldust ning takistama 

teisest mikroplasti moodustavate toodete 

sattumist pinnasesse ja magevette ning 

seejärel mereökosüsteemidesse. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Et suunata jõupingutused 

valdkondadesse, kus neid kõige rohkem 

vajatakse, peaks käesolev direktiiv 

hõlmama üksnes selliseid ühekordselt 

kasutatavaid plasttooteid, mida on kõige 

rohkem randadest leitud ning mis 

moodustavad hinnanguliselt umbes 86 % 

liidu randadest leitud ühekordselt 

kasutatavatest plasttoodetest. 

(7) Et suunata jõupingutused 

valdkondadesse, kus neid kõige rohkem 

vajatakse, peaks käesolev direktiiv 

hõlmama üksnes selliseid ühekordselt 

kasutatavaid lisas loetletud plasttoodete 

kategooriaid, mida on kõige rohkem 

randadest leitud ning mis moodustavad 

hinnanguliselt umbes 86 % liidu randadest 

või rannikuvetest leitud ühekordselt 

kasutatavatest plasttoodetest, samuti 

kalapüügivahendeid, mis põhjustavad 

tõsist kahju mereprügina, ja liidu 

põllumajanduses enimkasutatavaid 

plasttooteid.  

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Plastireostuse allikad erinevad 

piirkonniti märkimisväärselt. Teatavates 

piirkondades põhjustavad enamiku 

mereprügist muud plasttooted, mida 

näitas merestrateegia raamdirektiivi 

raames ja kodanikuühiskonna esindajate 

poolt läbiviidud seire. Sellistes 

piirkondades tuleks liikmesriikidelt nõuda 

erimeetmete võtmist, et tegeleda muude 

suurte üleriigiliste või kohalike 

plastireostuse allikatega. Näiteks 

seostatakse põllumajanduses, kalanduses 

ja muus vabas õhus toimuvas 

majandustegevuses kasutatavat plasti ka 

maismaareostuse, madala ringlussevõtu 

taseme ja prügi sobimatu käitlemisega. 

Eelkõige võib tekkida kohalikke 

majanduslikke või olemasoleva taristuga 
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seotud takistusi, mis pärsivad sellise plasti 

kogumist ja ringlusse võtmist. Sellist 

plasti, eelkõige põllumajandusplasti, 

peaksid ringlussevõtu- ja 

jäätmekäitlusasutused võtma vastu ilma 

tarbetute takistusteta, ja see peaks olema 

valmistatud nii, et seda oleks võimalik 

paremini ringlusse võtta või käidelda. 

Liikmesriigid peaksid vahetama häid 

tavasid, et parandada plasti 

ringlussevõtusüsteemide tõhusust ja 

tulemuslikkust ning eelkõige vähendada 

jäätmete mahtu, kuna see tekitab praegu 

põllumajandusettevõtjatele lisakulusid.  

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 b)  Maismaareostus ja pinnase 

saastumine, mida põhjustavad suured 

plastist esemed ja nende hilisem 

purunemine kildudeks või mikroplast, 

võib olla kohalikul ja piirkondlikul 

tasandil ulatuslik. Kohalikul tasandil võib 

see olla seotud plasti laialdase 

kasutamisega põllumajanduses. Et 

vähendada plastijäätmete mõju 

keskkonnale ning inimeste ja loomade 

tervisele, tuleks põhjalikult uurida ka 

põllumajandusmaalt pärinevat 

plastireostust. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 c) Kuigi põllumajanduses 

kasutatavad plasttooted moodustavad 
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väikese osa kogu kasutatavast plastist ja 

tekkivatest plastijäätmetest, on nende 

kasutamine geograafiliselt 

kontsentreeritud. Pealegi on 

põllumajandusplasti eri kategooriatesse 

kuuluvad tooted väga sarnase koostisega, 

mistõttu see jäätmevoog on 

ringlussevõtjale väga väärtuslik. Praegu 

maetakse suur osa põllumajandusplastist 

pinnasesse, põletatakse põllul, jäetakse 

põllule või viiakse prügilasse. See on väga 

ohtlik, sest võib pinnast pöördumatult 

saastada, kahjustada mulla kvaliteeti ning 

vähendada toodetud toiduainete ohutust. 

Põletamisel vabanevad kahjulikud ained, 

sealhulgas endokriinseid häireid 

põhjustavate või kantserogeensete 

omadustega ained. Seepärast tuleks 

käesolevas direktiivis käsitleda levinumaid 

ühekordselt kasutatavaid 

põllumajanduslikke plasttooteid 

vastavates liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Ühekordselt kasutatavad 

plasttooted võivad olla valmistatud 

mitmesugustest plastidest. Tavaliselt 

määratletakse plasti polümeerse 

materjalina, millele võib olla lisatud 

lisaaineid. See määratlus hõlmab aga 

teatavaid looduslikke polümeere. Käesolev 

direktiiv ei peaks hõlmama 

modifitseerimata looduslikke polümeere, 

sest neid esineb keskkonnas looduslikult. 

Seepärast tuleks Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/200643 

artikli 3 punkti 5 kohast polümeeri 

määratlust kohandada ja võtta käesoleva 

direktiivi kohaldamisel kasutusele eraldi 

mõiste. Modifitseeritud looduslikest 

polümeeridest või biopõhistest, fossiilsetest 

või sünteetilistest lähteainetest toodetud 

(8) Ühekordselt kasutatavad 

plasttooted võivad olla valmistatud 

mitmesugustest plastidest. Tavaliselt 

määratletakse plasti polümeerse 

materjalina, millele võib olla lisatud 

lisaaineid. See määratlus hõlmab aga 

teatavaid looduslikke polümeere. Käesolev 

direktiiv ei peaks hõlmama 

modifitseerimata looduslikke polümeere, 

sest neid esineb keskkonnas looduslikult. 

Seepärast tuleks Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/200643 

artikli 3 punkti 5 kohast polümeeri 

määratlust kohandada ja võtta käesoleva 

direktiivi kohaldamisel kasutusele eraldi 

mõiste. Modifitseeritud looduslikest 

polümeeridest või biopõhistest, fossiilsetest 

või sünteetilistest lähteainetest toodetud 
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plasti looduslikult ei esine ja seetõttu tuleks 

seda käsitleda käesolevas direktiivis. 

Kohandatud plastimääratlus peaks seega 

hõlmama polümeeripõhiseid kummitooteid 

ning biopõhist ja biolagunevat plasti, 

olenemata sellest, kas need on saadud 

biomassist ja/või aja jooksul biolagunevad. 

Teatavaid polümeerseid materjale, nagu 

polümeersed pinnakattevahendid, värvid, 

tindid ja liimained, ei saa kasutada 

lõppmaterjalide ja -toodete peamise 

struktuurikomponendina. Neid materjale ei 

peaks käesolevas direktiivis käsitlema ega 

seega kõnealuse mõistega hõlmama. 

plasti looduslikult ei esine ja seetõttu tuleks 

seda käsitleda käesolevas direktiivis. 

Kohandatud plastimääratlus peaks seega 

hõlmama polümeeripõhiseid kummitooteid 

ning biopõhist ja biolagunevat plasti, 

olenemata sellest, kas need on saadud 

biomassist ja/või aja jooksul biolagunevad. 

Teatavaid polümeerseid materjale, nagu 

polümeersed pinnakattevahendid, voodrid 

või kihid, värvid, tindid ja liimained, ei saa 

kasutada lõppmaterjalide ja -toodete 

peamise struktuurikomponendina. Neid 

materjale ei peaks käesolevas direktiivis 

käsitlema ega seega kõnealuse mõistega 

hõlmama. 

_________________ _________________ 

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 

detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 

registreerimist, hindamist, autoriseerimist 

ja piiramist (REACH) ning millega 

asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, 

muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus 

(EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu 

direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni 

direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 

93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 

30.12.2006, lk 1). 

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 

detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 

registreerimist, hindamist, autoriseerimist 

ja piiramist (REACH) ning millega 

asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, 

muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus 

(EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu 

direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni 

direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 

93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 

30.12.2006, lk 1). 

Selgitus 

Polümeerseid pinnakattevahendeid, voodreid ja kihte kasutatakse mitmest materjalist ja 

mitmekihiliste artiklite hügieeni ja toiduohutuse säilitamiseks ning neid ei saa kasutada 

lõppmaterjalide või -artiklite peamise struktuurikomponendina ega peamise 

struktuurikomponendina muude materjalide puudumisel. Käesolevas direktiivis kasutatavat 

plasti määratluse tõlgendust tuleks kooskõlastada määruses (EÜ) nr 10/2011 esitatud 

määratlusega. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Fossiilse tooraine põhiselt 

majanduselt üleminekuks ja 

kliimamuutuste seisukohast on 

bioressursipõhised plasttooted fossiilsel 

toorainel põhineva plasti kestlikum 

alternatiiv. See on ka kooskõlas 

ringmajanduse, biomajanduse strateegia 

ja plastistrateegia eesmärkidega. 

Seepärast tuleks soodustada selliste 

stiimulite kasutamist, mille eesmärk on 

asendada fossiilsel toorainel põhinevad 

materjalid bioressursipõhiste 

materjalidega. Komisjoni tulevastesse 

poliitilistesse ettepanekutesse peaksid 

kuuluma materjalide asendamise 

stiimulid ja näiteks riigihangete direktiivi 

(direktiiv 2014/24/EL) läbivaatamisel 

tuleks direktiivi lisada plasti kasutamise 

kriteerium, mis põhineb plasti koostisel, 

ringlussevõetavusel ja ohtlikkusel. 

Selgitus 

Praegusel kujul on direktiiv bioressursipõhise plasti valdkonnas ebamäärane. 

Bioressursipõhise materjali eelist plasti tootmisel tuleks tunnistada ja ära kasutada, iseäranis 

selle kui polümeeripõhise plasti kestlikuma alternatiivi positiivset mõju ja panust fossiilsest 

toorainest sõltumise vähendamisse. 

 

Muudatusettepanek  13 

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 määratleda 

ühekordselt kasutatava plasttoote mõiste 

kui toode, mis on kavandatud ja turule 

lastud ühe lühiajalise kasutuskorra jaoks. 

Määratlusest tuleks välja jätta olelusringi 

jooksul mitme kasutuskorra jaoks 

kavandatud, valmistatud ja turule lastud 

plasttooted, mida täidetakse uuesti või 

korduskasutatakse samal eesmärgil, 
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milleks need kavandati. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Toodete ja materjalide väärtuse 

võimalikult pikaaegne säilitamine ja 

jäätmetekke vähendamine võib muuta ELi 

majanduse konkurentsivõimelisemaks ja 

vastupidavamaks ning vähendada samal 

ajal väärtuslikele ressurssidele ja 

keskkonnale avaldatavat survet. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete suhtes tuleks kohaldada üht 

või mitut meedet, sõltuvalt mitmesugustest 

teguritest, nagu sobivate ja kestlikumate 

alternatiivide kättesaadavus, 

tarbimisharjumuste muutmise võimalikkus 

ning see, millises ulatuses need tooted on 

kehtivate liidu õigusaktidega juba 

hõlmatud. 

(10) Ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete suhtes tuleb kohaldada üht või 

mitut meedet, sõltuvalt mitmesugustest 

teguritest, nagu sobivate ja kestlikumate 

alternatiivide kättesaadavus, 

tarbimisharjumuste muutmise võimalikkus 

ning see, millises ulatuses need tooted on 

kehtivate liidu õigusaktidega juba 

hõlmatud, võttes muu hulgas arvesse 

valitud alternatiivsete materjalide 

keskkonna- ja majanduslikku mõju, 

eeskätt põllumajanduses. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga soovitakse rõhutada võimalikku mõju, mida avaldab 

põllumajanduslike, biolagunevate toodete kasutamine alternatiivsete toormaterjalidena. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Samas on aga muude ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete puhul kergesti 

kättesaadavad sobivad ja kestlikumad 

alternatiivid, mis on ühtlasi taskukohase 

hinnaga. Et piirata selliste toodete 

negatiivset mõju keskkonnale, peaksid 

liikmesriigid olema kohustatud keelama 

nende toodete laskmise liidu turule. Sellega 

edendataks olemasolevate ja kestlikumate 

alternatiivide kasutamist ning innovaatilisi 

lahendusi säästvamate ärimudelite 

kasutuselevõtuks, alternatiivsete 

materjalide korduskasutamiseks ja 

materjalide asendamiseks. 

(12) Samas on aga muude ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete puhul kergesti 

kättesaadavad sobivad ja kestlikumad 

alternatiivid, mis on ühtlasi taskukohase 

hinnaga. Et piirata selliste toodete 

negatiivset mõju keskkonnale, peaksid 

liikmesriigid olema kohustatud keelama 

nende toodete laskmise liidu turule. Lisaks 

muudele plasti eriliikidele peaks see 

hõlmama igasugust hapniku toimel 

lagunevat plasti, mis ei biolagune ohutult 

ja ei ole seega keskkonnasäästlik. Sellega 

edendataks olemasolevate ja kestlikumate 

alternatiivide kasutamist ning innovaatilisi 

lahendusi säästvamate ärimudelite 

kasutuselevõtuks, korduskasutamiseks, 

kompostitavate alternatiivsete materjalide 

kasutamiseks ja materjalide asendamiseks. 

Selgitus 

Põllumajandusmaal võivad näiteks multšikiled olla hapniku toimel lagunevad, reostades 

pinnast, samas kui seda peetakse ohutult lagunevaks materjaliks. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Direktiiviga (EL) 2015/720 

muudetud direktiivi 94/62/EÜ artikli 20a 

lõikes 3 on ette nähtud, et komisjon 

vaatab 2017. aasta maiks läbi õigusaktid 

eriti õhukeste plastkandekottide tarbimise 

vähendamise meetmete kohta olelustsükli 

mõjuhinnangu põhjal. Komisjon ei ole 

neid õigusakte veel läbi vaadanud. Kuna 

eriti õhukesed plastkandekotid muutuvad 

kohe prahiks, tuleb [aasta pärast 

käesoleva direktiivi jõustumist] kehtestada 

meetmed, millega piirata nende turule 
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laskmist. 

Selgitus 

Direktiivi (EL) 2015/720 artikli 20a lõikes 3 nõutakse, et komisjon esitaks 27. maiks 

2017. aastaks aruande eriti õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamise eri võimaluste 

mõju kohta tervele olelustsüklile ning esitaks asjakohasel juhul seadusandliku ettepaneku. 

Komisjon aga ei ole sellest tähtajast kinni pidanud. Seda arvesse võttes ja et mitte raisata 

enam väärtuslikku aega, tuleks vastuvõetavas direktiivis käsitleda ka eriti õhukeste 

plastkandekottide küsimust ning need kotid turul ära keelata. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 b) Käesolevas direktiivis käsitletavate 

plasttoodete asendamine või piiramine 

peab toimuma asjakohase 

üleminekuperioodi jooksul ja viisil, mis ei 

sea ohtu alternatiivina määratletud uue 

toote tootmise ja turulelaskmise 

majanduslikku, sotsiaalset ja 

keskkonnaalast kestlikkust, eriti kui sel on 

toote tootmiseks vajaliku toormaterjali 

kindlaks tegemise ja kasvatamise jaoks 

tõenäoliselt negatiivsed tagajärjed. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga soovitakse rõhutada võimalikku mõju, mida avaldab 

põllumajanduslike, biolagunevate toodete kasutamine alternatiivsete toormaterjalidena. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 c) Komisjon koostab 31. detsembriks 

2019 kataloogi, milles on määratletud 

konkreetsed kriteeriumid, mille abil 

kindlaks teha, kas nimetatud 
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alternatiivsed materjalid vastavad 

nõuetele, mis praegu kehtivad ühekordselt 

kasutatavatele plasttoodetele, on 

kooskõlas jäätmekäitlust reguleerivate 

kehtivate õigusaktidega ja tagavad 

tõepoolest suurema kestlikkuse. 

Selgitus 

Tuleb kontrollida, kas nimetatud alternatiivid tõesti vastavad kõigile praegu ühekordselt 

kasutatavatele plasttoodetele – eriti toidu ja joogiga kokkupuutuvatele toodetele – kehtestatud 

nõuetele ning kas need oleksid jätkuvalt kestlikumad. Selliseid alternatiive tuleks hinnata 

konkreetsetest kriteeriumidest lähtuvalt, kuid võttes arvesse ka asjakohaseid õigusakte seoses 

toiduga kokkupuutuvate materjalide heakskiitmisega ja ringlussevõetavusega (jäätmete 

raamdirektiiv, pakendi- ja pakendijäätmete direktiiv) ning REACH-määrust. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Teatavad ühekordselt kasutatavad 

plasttooted satuvad keskkonda sobimatu 

kõrvaldamise tulemusena kanalisatsiooni 

või muude sobimatute kanalite kaudu. 

Seepärast tuleks selliste ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete suhtes, mis sageli 

satuvad keskkonda kanalisatsiooni kaudu 

või muul sobimatul viisil, kohaldada 

märgistusnõudeid. Märgiselt peaks tarbija 

saama teavet selle kohta, millised on 

jäätmeks muutunud toote sobiva 

kõrvaldamise võimalused ja/või milliseid 

kõrvaldamisviise tuleb vältida ja/või millist 

mõju avaldab keskkonnale jäätmeks 

muutunud toote sobimatu kõrvaldamine. 

Komisjonile tuleks anda volitus kehtestada 

märgise ühtlustatud vorm ja seda tehes 

tuleks vajaduse korral katsetada 

kavandatud märgist tarbijaid esindavate 

rühmade peal, et tagada selle tõhusus ja 

selge arusaadavus. 

(14) Teatavad ühekordselt kasutatavad 

plasttooted satuvad keskkonda sobimatu 

kõrvaldamise tulemusena kanalisatsiooni 

või muude sobimatute kanalite kaudu. 

Seepärast tuleks selliste ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete suhtes, mis sageli 

satuvad keskkonda kanalisatsiooni kaudu 

või muul sobimatul viisil, kohaldada 

märgistusnõudeid. Märgiselt peaks tarbija 

saama teavet selle kohta, millised on 

jäätmeks muutunud toote sobiva 

kõrvaldamise võimalused ja/või milliseid 

kõrvaldamisviise tuleb vältida ja/või millist 

mõju avaldab keskkonnale jäätmeks 

muutunud toote sobimatu kõrvaldamine. 

Samal ajal peaks märgistuse sisu 

suurendama tarbijate teadlikkust 

plastijäätmete keskkonnaohtudest. 
Komisjonile tuleks anda volitus kehtestada 

märgise ühtlustatud vorm ja seda tehes 

tuleks vajaduse korral katsetada 

kavandatud märgist tarbijaid esindavate 

rühmade peal, et tagada selle tõhusus ja 

selge arusaadavus. 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Tuleks luua Euroopa fond, mis 

aitaks äärepoolseimatel piirkondadel 

puhastada oma territoriaalvett ja 

ennetada plasti kasutamist, sest mereprügi 

ja eriti plast kahjustab kõige enam 

äärepoolseimaid piirkondi, kus on vähe 

ringlussevõtu võimalusi ning need 

piirkonnad peavad toime tulema merelt 

randuva ja oma elanikkonna tarbitava 

tohutu plastikogusega. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 b) Liikmesriigid peaksid tagama, et 

paremini täidetaks jäätmete, sealhulgas 

põllumajanduse plastijäätmete liigiti 

kogumise kohustust. Samuti peaksid nad 

kaaluma plastijäätmete käitlemisega 

seotud tingimuse kehtestamist määruse 

[ÜPP strateegiakavade määrus] III lisas. 

Selgitus 

Sarnane nõue on kehtestatud 2006. aasta jäätmekäitluse määruses (Inglismaal ja Walesis, 

2005. aastal Šotimaal). Sellega laiendati jäätmekäitluse kontrolli põllumajandusele. See tõi 

kaasa suuri muudatusi, näiteks loobuti põllumajandusettevõtete plasti, sealhulgas pakkenööri, 

silokile, pihustuspudelite ning väetise- ja seemnekottide põletamisest ja matmisest. Lisaks 

nõuti, et põllumajandustootjad kasutaksid plasti ja muude jäätmete kogumise ja ringlussevõtu 

korraldamiseks volitatud ja hea mainega jäätmekäitlusettevõtjate teenust. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Põhjendus 17 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 c) ÜPP strateegiakavades tuleks 

käsitleda põllumajanduse plastijäätmete 

probleemi ja Euroopa Komisjon peaks 

2023. aastaks kehtestama asjakohasel 

viisil plastijäätmetega seoses maa hea 

põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 

standardi kui keskpika perioodi uue 

rangema tingimuse. Uue nõuetele 

vastavuse tingimuse raames oleksid 

põllumajandustootjad kohustatud 

kasutama volitatud jäätmekäitlusettevõtja 

teenust, et korraldada plasti kogumist ja 

ringlussevõtmist, ning säilitama tõendeid 

plastijäätmete nõuetekohase käitamise 

kohta. 

Selgitus 

Sarnane nõue on kehtestatud 2006. aasta jäätmekäitluse määruses (Inglismaal ja Walesis, 

2005. aastal Šotimaal). Sellega laiendati jäätmekäitluse kontrolli põllumajandusele. See tõi 

kaasa suuri muudatusi, näiteks loobuti põllumajandusettevõtete plasti, sealhulgas pakkenööri, 

silokile, pihustuspudelite ning väetise- ja seemnekottide põletamisest ja matmisest. Lisaks 

nõuti, et põllumajandustootjad kasutaksid plasti ja muude jäätmete kogumise ja ringlussevõtu 

korraldamiseks volitatud ja hea mainega jäätmekäitlusettevõtjate teenust. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Joogipudelid, mis on ühekordselt 

kasutatavad plasttooted, kuuluvad liidu 

randadest kõige enam leitud mereprügi 

hulka. Selle põhjuseks on ebatõhusad liigiti 

kogumise süsteemid ja tarbijate vähene 

osalemine sellistes süsteemides. On vaja 

tõhustada liigiti kogumise süsteeme ning 

seetõttu tuleks kehtestada selliste 

joogipudelite liigiti kogumise 

miinimumeesmärk, mis on ühekordselt 

kasutatavad plasttooted. Liikmesriikidel 

(20) Joogipudelid, mis on ühekordselt 

kasutatavad plasttooted, kuuluvad liidu 

randadest kõige enam leitud mereprügi 

hulka. Selle põhjuseks on ebatõhusad liigiti 

kogumise süsteemid ja tarbijate vähene 

osalemine sellistes süsteemides, aga ka 

plasti füüsilised ja keemilised omadused, 

mis muudavad selle raskesti lagunevaks, 

mistõttu jäävad plasttooted peale oma 

algse eesmärgi täitmist keskkonda 

kümnenditeks või isegi sajanditeks. On 
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peaks olema võimalik see 

miinimumeesmärk saavutada nii, et 

kehtestatakse selliste joogipudelite, mis on 

ühekordselt kasutatavad plasttooted, liigiti 

kogumise eesmärgid laiendatud 

tootjavastutuse süsteemi sees või luuakse 

tagatisrahasüsteemid või võetakse mis 

tahes muid meetmeid, mida nad sobilikuks 

peavad. See suurendab otseselt 

kogumismäära, parandab kogutud ja 

ringlussevõetava materjali kvaliteeti ning 

pakub seega võimalusi ringlussevõtuga 

tegelevatele ettevõtetele ja ringlussevõetud 

materjali turule. 

vaja tõhustada liigiti kogumise süsteeme 

ning seetõttu tuleks kehtestada selliste 

joogipudelite liigiti kogumise 

miinimumeesmärk, mis on ühekordselt 

kasutatavad plasttooted. Liikmesriikidel 

peaks olema võimalik see 

miinimumeesmärk saavutada nii, et 

kehtestatakse selliste joogipudelite, mis on 

ühekordselt kasutatavad plasttooted, liigiti 

kogumise eesmärgid laiendatud 

tootjavastutuse süsteemi sees või luuakse 

tagatisrahasüsteemid või võetakse mis 

tahes muid meetmeid, mida nad sobilikuks 

peavad. See suurendab otseselt 

kogumismäära, parandab kogutud ja 

ringlussevõetava materjali kvaliteeti ning 

pakub seega võimalusi ringlussevõtuga 

tegelevatele ettevõtetele ja ringlussevõetud 

materjali turule. 

Selgitus 

Muust kui plastist esemed, mis kogumissüsteemidesse ei satu, on vähem vastupidavad ja 

lagunevad suurema tõenäosusega ning seetõttu on väiksem tõenäosus, et need muutuvad 

ranna- või mereprügiks. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 20 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Siinjuures on oluline koostöö ja 

jäätmete ringlussevõtu süsteemide 

edaspidine ühtlustamine liikmesriikide 

vahel, et vältida piiriülese kaubanduse 

negatiivset mõju keskkonnale. 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 22 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 a) Siiski tuleb tingimata rõhutada, et 

biolagunevus ei saa olla vabatahtlik valik 

olelusringi lõpus. Samas on tegelikkus 

veel selline, et mõned plasttooted lekivad 

paratamatult keskkonda ja et teatavatel 

juhtudel on parem kasutada tooteid, mis 

biolagunevad lühikese aja jooksul 

mikroorganismide mõjul, mitte tooteid, 

mis lagunemata jäävad keskkonda 

sajanditeks. See ei välista kõiki vajalikke 

jõupingutusi korduskasutamise ja 

ringlussevõtu süsteemide valdkonnas.  

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Liikmesriigid peaksid kehtestama 

eeskirjad käesoleva direktiivi sätete 

rikkumise korral kohaldatavate karistuste 

kohta ja tagama nende rakendamise. 

Karistused peaksid olema tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad. 

(23) Liikmesriigid peaksid kehtestama 

eeskirjad käesoleva direktiivi sätete 

rikkumise korral kohaldatavate karistuste 

kohta ja tagama, et need tehakse tootjatele 

teatavaks ning neid rakendatakse. 

Karistused peaksid olema tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 24 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (24 a) Lisaks on soovitatav, et koos 

teabega, mida peab andma Euroopa 

Keskkonnaamet, peaks komisjon kaasama 

ka Euroopa Standardikomitee 

uuringutulemused merekeskkonnas 

biolagunevuse standardi kohta, mis on 

Euroopa tasandil teaduslikult 

tunnustatud, mida kohaldatakse nii 

direktiivi lisas loetletud toodete kui ka 

soovitatud alternatiivide suhtes ning 
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millele on viidatud artiklis 15. 

Selgitus 

Seni puuduvad kokkulepitud standardid direktiivis hõlmatud toodete ja arutamisel olevate, 

kuid sättes selge sõnaga nimetamata alternatiivide biolagunevuse määra kohta 

merekeskkonnas. Toodete biolagunevuse määra jaoks ja kokkulepitud alternatiivide 

kaalumise võimaldamiseks tuleb võtta lähtepunktiks kokkulepitud standardid ning Euroopa 

Keskkonnaamet peaks saama kasutada neid andmeid oma kokkuvõtetes. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Kuna käesoleva direktiivi 

eesmärke, milleks on hoida ära ja 

vähendada teatavate ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete ja plasti 

sisaldavate kalapüügivahendite 

keskkonnamõju, et edendada üleminekut 

ringmajandusele, sealhulgas soodustada 

uuenduslikke ärimudeleid, tooteid ja 

materjale, mis omakorda aitab parandada 

siseturu tõhusat toimimist, ei suuda 

liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga 

on neid meetme ulatuse ja mõju tõttu 

paremini võimalik saavutada liidu tasandil, 

võib liit võtta meetmeid kooskõlas 

subsidiaarsuse põhimõttega, mis on 

sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5. 

Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev direktiiv nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikust 

kaugemale, 

(25) Kuna käesoleva direktiivi 

eesmärke, milleks on hoida ära ja 

vähendada teatavate ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete ja plasti 

sisaldavate kalapüügivahendite mõju 

keskkonnale ja inimeste tervisele, et 

edendada üleminekut ringmajandusele, 

sealhulgas soodustada uuenduslikke 

ärimudeleid, tooteid ja materjale, mis 

omakorda aitab parandada siseturu tõhusat 

toimimist, ei suuda liikmesriigid piisavalt 

saavutada, küll aga on neid meetme ulatuse 

ja mõju tõttu paremini võimalik saavutada 

liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid 

kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, mis 

on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 5. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev direktiiv nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikust 

kaugemale, 

Selgitus 

See on kooskõlas artikliga 1, milles juba tunnistatakse, et mõju inimeste tervisele on 

probleemiks. 
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Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on hoida 

ära ja vähendada teatavate plasttoodete 

mõju keskkonnale, eriti veekeskkonnale, ja 

inimeste tervisele, ning edendada 

üleminekut ringmajandusele, milles 

kasutatakse uuenduslikke ärimudeleid, 

tooteid ja materjale, aidates seega samuti 

kaasa siseturu tõhusale toimimisele. 

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on hoida 

ära plasti, sh mikroplasti, sattumine 

keskkonda ja vähendada selle mõju 

keskkonnale, eriti vee- ja 

maismaakeskkonnale, ning inimeste ja 

loomade tervisele, ning edendada 

üleminekut mürgivabale ringmajandusele, 

milles kasutatakse uuenduslikke 

ärimudeleid, mürgivabasid tooteid ja 

materjale, soodustades häid tavasid 

plastijäätmete vähendamiseks ning 

aidates kaasa siseturu tõhusale 

toimimisele. 

 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevat direktiivi kohaldatakse lisas 

loetletud ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete ning plasti sisaldavate 

kalapüügivahendite suhtes. 

Käesolevat direktiivi kohaldatakse eeskätt 

lisas loetletud ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete ning suurel määral plasti 

sisaldavate kalapüügivahendite suhtes. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) „plast“ – materjal, mis koosneb 

polümeerist määruse (EÜ) nr 1907/2006 

artikli 3 lõike 5 tähenduses, ning millele 

võib olla lisatud lisaaineid või muid aineid 

ja mis võib olla lõpptoote peamine 

struktuurikomponent, välja arvatud 

(1) „plast“ – materjal, mis koosneb 

polümeerist määruse (EÜ) nr 1907/2006 

artikli 3 lõike 5 tähenduses, ning millele 

võib olla lisatud lisaaineid või muid aineid 

ja mis on lõpptoote peamine 

struktuurikomponent, välja arvatud 
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looduslikud polümeerid, mida ei ole 

keemiliselt modifitseeritud; 

looduslikud polümeerid, mida ei ole 

keemiliselt modifitseeritud, ja 

polümeersed pinnakattevahendid, värvid, 

tindid ja liimained, mida ei saa kasutada 

lõppmaterjalide ja -toodete peamise 

struktuurikomponendina; 

Selgitus 

Käesolevas direktiivis tuleks täpselt määratleda mõiste „plast“ ulatus, et saavutada 

käesoleva direktiivi eesmärgid, vältida erinevaid tõlgendusi, tagada, et liikmesriigid 

tõlgendavad mõistet ühtmoodi ja et ELi siseturg toimiks hästi. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) „pinnakattevahendid“ – üks või 

mitu iseseisva kandefunktsioonita kihti, 

mille valmistamiseks on kasutatud 

käesoleva direktiivi artikli 3 punktis 1 

määratletud plasti ja mis kantakse 

materjalile või esemele eriomaduste 

andmiseks või selle tehniliste näitajate 

parandamiseks; 

Selgitus 

Käesolevas direktiivis tuleks täpselt määratleda pinnakattevahendite mõiste, lähtudes 

plastimäärust (EL) nr 10/2011 muutvas komisjoni määruses (EL) 2018/213 juba kehtestatud 

määratlusest, et saavutada käesoleva direktiivi eesmärgid, tagada, et liikmesriigid 

tõlgendavad mõistet ühtmoodi ja et ELi siseturg toimiks hästi. 

 

Muudatusettepanek  34 

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, 

(2) „ühekordselt kasutatav“ – 

ühtlustatud metoodika alusel ühekordseks 

ja lühiajaliseks kasutamiseks kavandatud, 
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valmistatud või turule lastud eesmärgiga 

see tootjale uuesti täitmiseks tagastada või 

seda kavandatud eesmärgil 

korduskasutada nii, et toode ringleks oma 

olelusringi jooksul mitu korda; 

valmistatud või turule lastud toode, mis 

moodustab märkimisväärse osa ELis 

leitavast mereprügist; 

Selgitus 

Mõiste „ühekordselt kasutatav“ tuleb selgelt määratleda, et vältida vääriti mõistmisi 

direktiivi rakendamisel. Samuti on tähtis siduda mõiste „ühekordselt kasutatav“ 

mereprügiga, et kogutud esemed oleksid need, mis moodustavad suurima osa prügist. Seetõttu 

on ka hädavajalik ühtlustatud metoodika keskkonnas leitud esemete tuvastamiseks, et tagada 

ELis võrdsed tingimused. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) „plasttoode“ – peamiselt plastist 

valmistatud toode; 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) „põllumajanduslik plasttoode“ – 

plastmaterjal või -vahend, mida 

kasutatakse põllumajandusmaa1a 

tootlikkuse suurendamiseks, või sellise 

toote plastpakend; 

 _________________ 

 Määruses (EL) nr 1307/2013 [ÜPP 

strateegiakavade määrus] määratletud 

põllumajandusmaa. 
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Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

et märkimisväärselt vähendada oma 

territooriumil lisa A osas loetletud 

ühekordsete plasttoodete tarbimist, 

hiljemalt... [kuus aastat pärast käesoleva 

direktiivi ülevõtmise lõppkuupäeva]. 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

et tõhusalt vähendada oma territooriumil 

lisa A osas loetletud ühekordsete 

plasttoodete tarnimist ja tarbimist 

hiljemalt... [kolm aastat pärast käesoleva 

direktiivi ülevõtmise lõppkuupäeva].  

 

 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Need meetmed võivad hõlmata riiklikke 

tarbimise vähendamise eesmärke, 

meetmeid, millega tagatakse, et 

müügikohas tehakse lõpptarbijale 

kättesaadavaks korduskasutatavad 

alternatiivid, ning majandushoobasid, 

millega tagatakse, et ühekordselt 

kasutatavaid plasttooteid ei pakuta 

lõpptarbijale müügikohas tasuta. Need 

meetmed võivad varieeruda sõltuvalt 

esimeses lõigus osutatud toodete 

keskkonnamõjust. 

Need meetmed hõlmavad riiklikke 

tarbimise vähendamise eesmärke, 

meetmeid, millega tagatakse, et 

müügikohas tehakse lõpptarbijale 

kättesaadavaks korduskasutatavad 

alternatiivid, nagu tagastatavad või 

korduskasutatavad klaasist või puidust 

pakendid, ja majandushoobasid, millega 

tagatakse, et ühekordselt kasutatavaid 

plasttooteid ei pakuta lõpptarbijale 

müügikohas tasuta, või piiratakse turule 

laskmist, ja meetmeid, mis aitavad 

suurendada tarbijate teadlikkust ja 

plastpakendite ringlussevõtu võimalusi. 

Need meetmed võivad varieeruda sõltuvalt 

esimeses lõigus osutatud toodete 

keskkonnamõjust ja sellest, kas on 

võimalik kindlustada nende kogumine ja 

ringlussevõtt. 
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Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon võib võtta vastu rakendusakti, 

milles sätestatakse metoodika lõikes 1 

osutatud ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete tarbimise märkimisväärse 

vähenemise arvutamiseks ja tõendamiseks. 

Nimetatud rakendusakt võetakse vastu 

kooskõlas artikli 16 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

2. Komisjon võtab vastu rakendusakti, 

milles sätestatakse metoodika lõikes 1 

osutatud ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete tarnimise ja tarbimise 

märkimisväärse vähenemise arvutamiseks 

ja tõendamiseks. Nimetatud rakendusakt 

võetakse vastu kooskõlas artikli 16 lõikes 2 

osutatud kontrollimenetlusega kahe aasta 

jooksul pärast käesoleva direktiivi 

jõustumist.  

 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid keelavad turule lasta lisa B 

osas loetletud ühekordselt kasutatavaid 

plasttooteid. 

Liikmesriigid keelavad turule lasta lisa B 

osas loetletud ühekordselt kasutatavaid 

plasttooteid, pöörates seejuures erilist 

tähelepanu ühistoitlustuse valdkonnale 

avaliku sektori asutustes, tutvustades juba 

kasutusel olevaid kestlikke alternatiive ja 

aidates teadusprojektide abil uusi 

alternatiive välja töötada.  

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et lisa C osas 

loetletud ühekordselt kasutatavad 

plasttooted, millel on korgid ja kaaned, mis 

on märkimisväärses osas valmistatud 

plastist, võib turule lasta üksnes siis, kui 

1. Liikmesriigid tagavad, et lisa C osas 

loetletud ühekordselt kasutatavad 

plasttooted, millel on korgid ja kaaned, mis 

on märkimisväärses osas valmistatud 

plastist, võib turule lasta üksnes siis, kui 
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korgid ja kaaned jäävad toote ettenähtud 

kasutusetapis pakendi külge. 

korgid ja kaaned jäävad toote ettenähtud 

kasutusetapis pakendi külge, v.a juhul, kui 

on piisavalt tõestatud, et see mõjutab 

negatiivselt pakendatud toiduaine ohutust 

ja hügieeni. 

 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesoleva artikli kohaldamisel ei 

käsitata plastist tihenditega metallkorke 

või -kaani sellistena, mille 

märkimisväärne osa on valmistatud 

plastist. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige -1 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1.  Arvestades nende kasutust ja laadi, 

peavad lisa D osas loetletud tooted olema 

märgistatud, et vältida nende nõuetele 

mittevastavat kõrvaldamist ja tulvavee 

äravoolu sattumist. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik lisa 

D osas loetletud ühekordselt kasutatavad 

plasttooted, mis turule lastakse, kannavad 

nähtavat, selgesti loetavat ja kustutamatut 

märgistust, millel on tarbijale esitatud 

teave ühe või mitme järgmise aspekti 

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik lisa 

D osas loetletud ühekordselt kasutatavad 

plasttooted, mis turule lastakse, kannavad 

nähtavat, selgesti loetavat ja kustutamatut 

märgistust, millel on tarbijale esitatud 

teave järgmiste aspektide kohta:  
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kohta:  

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) tootega seotud prügistamise või muu 

sobimatu jäätmekõrvaldamisviisi 

negatiivne keskkonnamõju, või  

(b) ühekordselt kasutatava tootega seotud 

prügistamise või muu sobimatu 

jäätmekõrvaldamisviisi negatiivne 

keskkonnamõju ning  

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) plasti olemasolu tootes. (c) plasti sisaldus tootes. 

 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 

direktiivi 2008/98/EÜ laiendatud 

tootjavastutuse sätetega luuakse laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid kõigi lisa E osas 

loetletud ja liidu turule lastud ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete jaoks. 

1. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 

direktiivi 2008/98/EÜ laiendatud 

tootjavastutuse sätetega luuakse laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid või meetmed 

kõigi lisa E osas loetletud ja liidu turule 

lastud ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete jaoks. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Need süsteemid luuakse 

läbipaistval viisil ja kulud jagatakse 

asjaomaste osalejate vahel; seejuures 

toetavad tootjad teadlikkust suurendavate 

meetmete võtmist, teadusuuringuid 

alternatiivsete toodete loomiseks ja 

pikendavad toodete kasutusiga Komisjon 

avaldab pärast liikmesriikidega 

konsulteerimist suunised selle kohta, 

kuidas käesolevas artiklis osutatud 

jäätmete puhastamiskulude puhul 

toimida, seejuures järgitakse 

proportsionaalsuse põhimõtet. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Seoses lõike 1 kohaselt loodud 

süsteemiga tagavad liikmesriigid, et lisa E 

osas loetletud ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete tootjad kannavad kõnealustest 

plasttoodetest koosnevate jäätmete 

kogumise ning edasise veo ja käitlemise 

kulud, sealhulgas nende toodetega seotud 

prügi koristamise ja artiklis 10 osutatud 

teadlikkuse suurendamise meetmetega 

seotud kulud. 

2. Seoses lõike 1 kohaselt loodud 

süsteemiga tagavad liikmesriigid, et lisa E 

osas loetletud ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete tootjad kannavad kõnealustest 

plasttoodetest koosnevate jäätmete 

kogumise ning edasise veo ja käitlemise 

üldkulud, sealhulgas nende toodetega 

seotud prügi koristamise ja artiklis 10 

osutatud teadlikkuse suurendamise 

meetmetega seotud kulud. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, 

et koguda 2025. aastaks liigiti lisa F osas 

loetletud ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete jäätmeid koguses, mis võrdub 

kaalupõhiselt 90 % sellistest teataval aastal 

turule lastud ühekordselt kasutatavatest 

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, 

et koguda 2025. aastaks liigiti lisa F osas 

loetletud ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete jäätmeid koguses, mis võrdub 

kaalupõhiselt 90 % sellistest teataval aastal 

turule lastud ühekordselt kasutatavatest 
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plasttoodetest. Selle eesmärgi 

saavutamiseks võivad liikmesriigid muu 

hulgas: 

plasttoodetest. Selle eesmärgi 

saavutamiseks kehtestavad liikmesriigid 

muu hulgas: 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kehtestada tagatisrahasüsteemid 

või 

(a) tagatisrahasüsteemid ja 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) liigiti kogumise eesmärgid asjakohaste 

laiendatud tootjavastutuse süsteemide 

puhul. 

(b) liigiti kogumise eesmärgid asjakohaste 

laiendatud tootjavastutuse süsteemide 

puhul. See peaks hõlmama 

enimkasutatavat liiki materjalide 

jäätmete, eelkõige põllumajanduslike 

plasttoodete jäätmete, eraldi 

kogumispunktide loomist, võttes arvesse 

asukohta ja/või hooaega, kus jäätmeid 

kõige rohkem tekib. Eesmärkide 

arvutamine peaks olema nende 

kasutamise ajaga proportsionaalne.  

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 

teavitada lisa G osas loetletud ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete ja plasti 

sisaldavate kalapüügivahendite tarbijaid 

järgmisest: 

Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 

teavitada käesolevas direktiivis 

käsitletavate ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete ja plasti sisaldavate 

kalapüügivahendite tarbijaid järgmisest: 
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Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kõnealuste toodetega ja plasti 

sisaldavate kalapüügivahenditega 

prügistamise ja nende jäätmete muu 

sobimatu kõrvaldamise mõju keskkonnale, 

eriti merekeskkonnale. 

(b) plasti, sh mikroplasti, mõju 

keskkonnale, inimeste ja loomade 

tervisele ning eelkõige merekeskkonnale 

ja pinnasele, muu hulgas kõnealuste 
toodetega ja plasti sisaldavate 

kalapüügivahenditega prügistamisega ja 

nende jäätmete muu sobimatu 

kõrvaldamise kaudu. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) üks peaeesmärke on teadlikkuse 

suurendamise meetmed, mis on suunatud 

plasti ja mikroplasti sisaldavate toodete 

kasutamise vähendamisele. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b b) ühtlasi võtavad liikmesriigid 

meetmeid, et vältida lühikese kasutuseaga 

toodete tootmise soodustamist või toodete 

enneaegset kõrvaldamist, pakkudes 

tootjatele stiimuleid lihtsamini ringlusse 

võetavate plastmaterjalide 

väljatöötamiseks, ringlussevõtu 

protsesside tõhusamaks muutmiseks ning 

ringlussevõetud plastis esinevate ohtlike 

ainete ja saasteainete kindlaks tegemiseks 

ja nende kõrvaldamiseks.  
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Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b c) Komisjon ja liikmesriigid 

abistavad kohalike ametiasutusi, 

ettevõtjaid ja ühendusi toodete kasutusea 

pikendamist käsitlevate tarbijate 

teadlikkuse suurendamise kampaaniate 

korraldamisel, kooskõlas Euroopa 

Parlamendi 4. juuli 2017. aasta 

resolutsiooniga toodete kasutusea 

pikendamise kohta. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid peavad tagama, et 

füüsilistel või juriidilistel isikutel või nende 

ühendustel, organisatsioonidel või 

rühmadel on kooskõlas siseriiklike 

õigusaktide või tavadega õigus pöörduda 

kohtusse või seaduse alusel loodud muu 

sõltumatu ja erapooletu asutuse poole 

artiklite 5, 6, 7 ja 8 rakendamisega seotud 

otsuste, tegevuse või tegevusetuse 

materiaalse või protsessuaalse 

õiguspärasuse vaidlustamiseks, eeldusel, et 

on täidetud üks järgmistest tingimustest: 

1. Liikmesriigid peavad tagama, et 

füüsilistel või juriidilistel isikutel või nende 

ühendustel, organisatsioonidel või 

rühmadel on kooskõlas siseriiklike 

õigusaktide või tavadega õigus pöörduda 

kohtusse või seaduse alusel loodud muu 

sõltumatu ja erapooletu asutuse poole 

artiklite 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 rakendamisega 

seotud otsuste, tegevuse või tegevusetuse 

materiaalse või protsessuaalse 

õiguspärasuse vaidlustamiseks, eeldusel, et 

on täidetud üks järgmistest tingimustest: 

 

 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) andmed igal aastal liidu turule lastud, (a) andmed igal aastal liidu turule lastud, 
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lisa A osas loetletud ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete kohta, et näidata 

tarbimise vähenemist vastavalt artikli 4 

lõikele 1; 

lisa A ja B osas loetletud ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete kohta, et näidata 

tarbimise vähenemist vastavalt artikli 4 

lõikele 1;  

 

 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) teave liikmesriikide võetud meetmete 

kohta artikli 4 lõike 1 kohaldamisel.  

(b) teave liikmesriikide võetud meetmete 

kohta artikli 4 lõike 1 ja artikli 5 

kohaldamisel.  

 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Esimese lõigu punktis a osutatud andmeid 

ajakohastatakse igal aastal 12 kuu jooksul 

pärast selle vaatlusaasta lõppu, mille kohta 

andmeid koguti. Võimaluse korral 

kasutatakse andmekogude esitamiseks 

direktiivi 2007/2/EÜ artikli 3 punktis 4 

määratletud ruumiandmeteenuseid. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Euroopa Keskkonnaamet avaldab 

liikmesriikide kogutud andmete põhjal 

kogu liitu hõlmava ülevaate ja ajakohastab 

seda regulaarselt. Kogu liitu hõlmav 

ülevaade sisaldab vajaduse korral 

3. Euroopa Keskkonnaamet avaldab 

liikmesriikide kogutud andmete põhjal 

kogu liitu hõlmava ülevaate ja ajakohastab 

seda regulaarselt. Kogu liitu hõlmav 

ülevaade sisaldab vajaduse korral iga 
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käesoleva direktiivi väljundite, tulemuste ja 

mõju näitajaid, kogu liitu hõlmavaid 

ülevaatlikke kaarte ning liikmesriigi 

ülevaatearuandeid. 

liikmesriigi kohta käesoleva direktiivi 

väljundite, tulemuste ja mõju näitajaid, 

kogu liitu hõlmavaid ülevaatlikke kaarte 

ning liikmesriigi ülevaatearuandeid. 

 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon hindab käesoleva 

direktiivi rakendamist hiljemalt... [kuus 

aastat pärast käesoleva direktiivi 

ülevõtmise lõppkuupäeva]. Hindamine 

põhineb artikli 13 kohaselt olemasolevale 

teabele. Liikmesriigid esitavad komisjonile 

kogu täiendava teabe, mis on vajalik 

hindamiseks ja lõikes 2 osutatud aruande 

koostamiseks. 

1. Komisjon hindab käesoleva 

direktiivi rakendamist hiljemalt... [kolm 

aastat pärast käesoleva direktiivi 

ülevõtmise lõppkuupäeva]. Hindamine 

põhineb artikli 13 kohaselt olemasolevale 

teabele. Liikmesriigid esitavad komisjonile 

kogu täiendava teabe, mis on vajalik 

hindamiseks ja lõikes 2 osutatud aruande 

koostamiseks. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 3 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) on tehtud piisavalt teaduslikke ja 

tehnilisi edusamme ning töötatud välja 

käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 

kuuluvate ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete suhtes kriteeriumid või 

standard nende merekeskkonnas 

biolagunevuse kohta ning nende 

ühekordselt kasutatavad asendustooted, et 

teha vajaduse korral kindlaks, milliste 

toodete turulelaskmise suhtes tule enam 

piiranguid kohaldada. 

(c) on tehtud piisavalt teaduslikke ja 

tehnilisi edusamme ning töötatud välja 

käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 

kuuluvate ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete suhtes kriteeriumid või 

Euroopa standard nende merekeskkonnas 

biolagunevuse kohta ning nende 

ühekordselt kasutatavad asendustooted, et 

teha vajaduse korral kindlaks, milliste 

toodete turulelaskmise või tarbimise suhtes 

ei tule enam piiranguid kohaldada. 

 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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I lisa – A osa – taane 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

— Toidupakendid, st kaanega või 

kaaneta mahutit, 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 

— 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 pakid ja pakkematerjalid, 

mis sisaldavad koduseks tarbimiseks 

mõeldud värskeid toiduaineid, sh liha, kui 

puudub ohutu alternatiiv. 

 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – A osa – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

— Joogitopsid — Joogitopsid, sealhulgas kaaned 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – A osa – taane 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 –  Ühekordselt kasutatavad 

plastkastid põllumajandus- ja kalatoodete 

pakendamiseks ja transportimiseks 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – A osa – taane 2 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 –  Joogipudelid 
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Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

— Söögiriistad (noad, kahvlid, 

lusikad, söögipulgad) 

— Söögiriistad (noad, kahvlid, 

lusikad, söögipulgad), välja arvatud 

suletud süsteemides, kus on täielikult 

tagatud kogumine, korduskasutamine 

ja/või ringlussevõtt 

 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

— Taldrikud — Taldrikud, välja arvatud suletud 

süsteemides, kus on täielikult tagatud 

kogumine, korduskasutamine ja/või 

ringlussevõtt 

 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

— Kõrred, välja arvatud 

meditsiiniliseks otstarbeks ette nähtud ja 

kasutatavad kõrred 

— Kõrred, välja arvatud 

meditsiiniliseks otstarbeks ette nähtud ja 

kasutatavad kõrred, aga ka 

joogianumatesse paigaldatud või neile 

kinnitatud kõrred 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 6 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Polüstüreen selle kõikides 

kasutusvaldkondades, välja arvatud 

erijuhtudel, kus selle materjali 

kasutamine toob kaasa suurima 

keskkondliku ja ühiskondliku kasu ning 

seda kogutakse jäätmekäitluseks 

 

 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 6 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Hapniku toimel lagunev plast selle 

kõigis kasutusvaldkondades 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 6 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Plasti sisaldavad toidupakendid või 

toiduga kokkupuutuv materjal (nt plastist 

või plastiga impregneeritud teekotid), mis 

aitavad kaasa pinnase 

mikroplastireostusele kompostimisel või 

biogaasi eraldumisele 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 6 d (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Direktiivi (EL) 2015/720 kohaselt 

määratletud eriti õhukesed 

plastkandekotid, välja arvatud juhul, kui 
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neid kasutatakse liha, kala ja 

piimatoodete hügieeniliseks säilitamiseks 

 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 6 e (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Eraldi pakendatavate maiustuste 

ja kookide müügipakendid 

 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 6 f (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Maiustused ja pulgakommid 

 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 6 g (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Puu- ja juurviljade 

müügipakendid, mis ei ole toote säilimise 

seisukohast vajalikud 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – C osa – taane 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

— Joogipakendid, st sellised vedelikke 

sisaldavad mahutid nagu joogipudelid, sh 

— Joogipakendid, st sellised vedelikke 

sisaldavad mahutid nagu joogipudelid, sh 
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nende korgid ja kaaned nende sildid, korgid ja kaaned, ning 

ühekordselt kasutatavad kaanega mahutid 

salatite, jogurti ja puuviljade jaoks  

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – D osa – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

— Niisutatud pühkepaber, st 

eelniisutatud pühkepaber, mis on mõeldud 

isikliku hügieeni tarbeks või 

kodumajapidamises või tööstuses 

kasutamiseks 

— Plasti sisaldav niisutatud 

pühkepaber, st eelniisutatud pühkepaber, 

mis on mõeldud isikliku hügieeni tarbeks 

või kodumajapidamises või tööstuses 

kasutamiseks 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – D osa – taane 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Põllumajanduslik plast seal, kus 

see on kohalikul või riiklikul tasemel 

tuvastatud kui suur plastireostuse 

põhjustaja keskkonnas ja kus kogumise 

määr on alla 90 % 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – E osa – taane 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

— Toidupakendid, st kaanega või 

kaaneta mahutit, 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 

Toidupakendid, st kaanega või kaaneta 

mahutid, nt karbid, mis on mõeldud 

müügikohas täitmiseks ja 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. 
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Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – E osa – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

— Joogipakendid, st sellised vedelikke 

sisaldavad mahutid nagu joogipudelid, sh 

nende korgid ja kaaned 

— Joogipakendid, st sellised vedelikke 

sisaldavad mahutid nagu joogipudelid, sh 

nende sildid, korgid ja kaaned 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – E osa – taane 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Plasti sisaldavad korgid ja kaaned 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – E osa – taane 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

— Niisutatud pühkepaber, st 

eelniisutatud pühkepaber, mis on mõeldud 

isikliku hügieeni tarbeks või 

kodumajapidamises või tööstuses 

kasutamiseks 

— Plasti sisaldav niisutatud 

pühkepaber, st eelniisutatud pühkepaber, 

mis on mõeldud isikliku hügieeni tarbeks 

või kodumajapidamises või tööstuses 

kasutamiseks 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – E osa – taane 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Põllumajanduslik plast, nt 

kaitsekiled, multši- ja silokiled, niisutus- 

ja äravoolutorud, toitainekotid ja -

mahutid, kui see on kohalikul või riiklikul 

tasemel tuvastatud kui suur plastireostuse 

põhjustaja keskkonnas 
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Muudatusettepanek  87 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – E osa – taane 8 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Ühekordselt kasutatavad plastkastid 

põllumajandus- ja kalatoodete 

pakendamiseks ja transportimiseks 

 

 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – F osa – taane 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Põllumajanduslik plast, sh 

jäätmematerjal nagu plastkatted ja 

kaitsekiled, multši- ja silokiled, rahe- ja 

kaitsevõrgud, niisutus- ja äravoolutorud, 

toitainekotid ja -mahutid, pakkenöör, 

väetise- ja 

põllumajanduskemikaalipakendid, kui see 

on kohalikul või riiklikul tasemel 

tuvastatud kui suur plastireostuse 

põhjustaja keskkonnas  

 

Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – G osa – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

— Joogipakendid, st sellised vedelikke 

sisaldavad mahutid nagu joogipudelid, sh 

nende korgid ja kaaned 

— Joogipakendid, st sellised vedelikke 

sisaldavad mahutid nagu joogipudelid, sh 

nende sildid, korgid ja kaaned 

Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – G osa – taane 9 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Põllumajanduslik plast seal, kus 

see on kohalikul või riiklikul tasemel 

tuvastatud kui suur plastireostuse 

põhjustaja keskkonnas 
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