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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 plastireostus 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 ELi kohta 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. Nimetatud teist võimalust ei 

võeta arvesse mõjuhinnangu mereprügile keskenduvas lähenemisviisis, mis käsitleb 

suuremaid plastist esemeid. 

 

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

kindla maakasutusega, mis hõlmab põllumajandusliku plasti kasutust. Neid võivad süvendada 

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

seoses kasutatud plastist multšide ringlussevõtuga või määrdunud plastkatete vastuvõtmisest 

keeldumise tõttu. 

 

Lõpetuseks peab mainima, 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 

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 

(1) Plasti suhteliselt madala hinna tõttu 

leidub seda materjali meie igapäevaelus 

üha enam. Selle järjest suurenev 

kasutamine lühikese kasutusajaga toodetes, 



 

PE623.923v01-00 4/19 PA\1157360ET.docx 

ET 

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. 

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. 

__________________ __________________ 

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). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Vastavalt mitmepoolsetele 

kokkulepetele37 ja liidu jäätmealastele38 

õigusaktidele 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 hea 

keskkonnaseisundi saavutamist, 

panustades seega ka ÜRO kestliku arengu 

(4) Vastavalt mitmepoolsetele 

kokkulepetele37 ja liidu jäätmealastele38 

õigusaktidele 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, 

et tagada, et mereprügi omadused, 

sealhulgas selle keemiline koostis ja 

kogused, ei kahjustaks merevett, 

panustades seega ka ÜRO kestliku arengu 
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14. eesmärgi täitmisse. 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). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  3 

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 

(5) 80–85 % mereprügist, mida 

mõõdetakse rannast leitud prügiesemete 

arvuna, moodustab liidus plast, millest 50 

% on ühekordselt kasutatavad plastesemed 
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ja 27 % kalandusega seotud esemed. 

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. 

ja 27 % kalandusega seotud esemed. 

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 inimeste tervisele, ning 

kahjustavad turismi, kalandust ja 

laevandust. 

Or. en 

Selgitus 

See viib põhjenduse kooskõlla artikliga 1, milles tunnistatakse mõju tervisele. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) EL peaks vastu võtma tervikliku 

lähenemisviisi mikroplasti probleemiga 

tegelemiseks ja julgustama kõiki tootjaid 

rangelt piirama mikroplasti sisaldust oma 

toodetes ning takistama mikroplasti 

sisaldavate toodete sattumist pinnasesse ja 

magevette ning seejärel 

mereökosüsteemidesse. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

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 selliseid ühekordselt kasutatavaid 

plasttooteid, mida on kõige rohkem 

randadest leitud ja mis moodustavad 

hinnanguliselt umbes 86 % liidu randadest 

leitud ühekordselt kasutatavatest 

plasttoodetest, ning kalapüügivahendeid, 

mis põhjustavad tõsist kahju 

mereprügina. 

Or. en 

Selgitus 

Direktiivi eelnõu käsitleb ka äravisatud kalapüügivahendeid. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Plastireostuse allikad erinevad 

piirkonniti märkimisväärselt. Teatavates 

piirkondades põhjustavad enamiku 

mereprügist muud plastist tooted, mida 

tõendas merestrateegia raamdirektiivi 

raames ja kodanikuühiskonna poolt 

läbiviidud jälgimine. Sellistes 

piirkondades tuleks liikmesriikidelt nõuda 

erimeetmete vastuvõtmist, et tegeleda 

muude suurte üleriigiliste või kohalike 

plastireostuse allikatega. Näiteks 

põllumajandusplasti seostatakse ka 

maismaareostuse, madala ringlussevõtu 

taseme ja prügi sobimatu kõrvaldamisega. 

Põllumajandusplasti vastuvõtmisel 

ringlussevõtuks võib eelkõige esineda 
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vastuseisu kohalikul tasandil. Sellist 

põllumajandusplasti peaksid 

ringlussevõtu- ja jäätmekäitlusasutused 

tarbetuid takistusi tekitamata vastu võtma. 

Or. en 

Selgitus 

Kuigi käesolev direktiivi eelnõu hõlmab ELi randadest kõige enam leitavat ühekordselt 

kasutatavat plasti, erinevad leitud plasti liigid piirkonniti märkimisväärselt. Teatavaid plastist 

toodete liike, mida direktiivi eelnõu ei hõlma, leitakse kohalikul tasandil suurtes kogustes. 

Mõnes piirkonnas on suureks probleemiks põllumajandusplast, näiteks on Lõuna-Hispaania 

kašelottide lahkamisel leitud põllumajandusplasti nende seedekulglas. Lisaks võivad 

kohalikud ringlussevõtuasutused keelduda vastu võtmast vanu plastist multšikatteid, millel on 

küljes mulda. 

 

Muudatusettepanek  7 

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. 

Or. en 

http://recyclingnetwerk.org/2018/02/27/zwerfvuil-maakt-koeien-ziek-vlaanderen/ 

http://recyclingnetwerk.org/2018/02/26/zwerfafval-maakt-koeien-ziek/ 

Selgitus 

Direktiivi eesmärk on piirata üldist mõju keskkonnale, kuigi mõjuhinnangu tõttu pööratakse 

enam tähelepanu mereprügile. Kohalikud maismaa- ja mageveeökosüsteemide (mis toidavad 

mereökosüsteeme) probleemid võivad siiski olla teravad. Näiteks Flandrias, kus lehmi on 1,3 

miljonit, haigestub igal aastal rohkem kui 5000 lehma, kuna nende seedekulglasse satub 

prügi; Madalmaades, kus lehmi on 4,29 miljonit, vigastab igal aastal end prügiga 11 000 – 

13 000 lehma, kellest rohkem kui 4000 surevad selle tagajärjel. 
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Muudatusettepanek  8 

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 

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. 

(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 

lagundatavaks, mistõttu jäävad 

plasttooted peale oma algse eesmärgi 

täitmist keskkonda kümnenditeks või isegi 

sajanditeks. On 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. 

Or. en 

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. 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Vastavalt 13. aprillil 2016 Euroopa 

Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja 

Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud 

institutsioonidevahelise parema 

õigusloome kokkuleppe48 punktile 22 

peaks komisjon käesolevat direktiivi 

hindama. Hindamine peaks põhinema 

käesoleva direktiivi rakendamisel saadud 

kogemustele ja kogutud andmetele ning 

direktiivi 2008/56/EÜ või direktiivi 

2008/98/EÜ kohaselt kogutud andmetele. 

Hindamise tulemusena peaks saama 

hinnata võimalikke täiendavaid meetmeid 

ning seda, kas liidus mereprügi seiret 

silmas pidades on vaja ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete loetelu sisaldav 

lisa läbi vaadata. Hindamisel tuleks 

kaaluda ka seda, kas vahepeal toimunud 

teaduse ja tehnika areng, sealhulgas 

biolagunevate materjalide täiustamine ning 

plasti merekeskkonnas biolagunevuse 

kriteeriumid või standard, mille 

väljatöötamine on ette nähtud Euroopa 

plastistrateegiaga, võimaldab kehtestada 

standardi teatavate ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete biolagunevuse 

kohta merekeskkonnas. See standard 

peaks sisaldama standardit selle 

katsetamiseks, kas merekeskkonnas 

toimuva füüsilise ja bioloogilise 

lagunemise tulemusena laguneks plast 

täielikult süsinikdioksiidiks (CO2), 

biomassiks ja veeks piisavalt lühikese 

ajaga, mille jooksul ei jõuaks see 

kahjustada mereelustikku ega kuhjuda 

keskkonda. Kui see on nii, võiks sellisele 

standardile vastavad ühekordselt 

kasutatavad plasttooted turulelaskmise 

keelust vabastada. Kuigi Euroopa 

plastistrateegiaga juba nähakse ette 

meetmed selles valdkonnas, tunnistatakse 

selles ka probleeme seoses biolagunevate 

(22) Vastavalt 13. aprillil 2016 Euroopa 

Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja 

Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud 

institutsioonidevahelise parema 

õigusloome kokkuleppe48 punktile 22 

peaks komisjon käesolevat direktiivi 

hindama. Hindamine peaks põhinema 

käesoleva direktiivi rakendamisel saadud 

kogemustele ja kogutud andmetele ning 

direktiivi 2008/56/EÜ või direktiivi 

2008/98/EÜ kohaselt kogutud andmetele. 

Hindamise tulemusena peaks saama 

hinnata võimalikke täiendavaid meetmeid 

ning seda, kas liidus mereprügi seiret 

silmas pidades on vaja ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete loetelu sisaldav 

lisa läbi vaadata. Hindamisel tuleks 

kaaluda ka seda, kas vahepeal toimunud 

teaduse ja tehnika areng, sealhulgas 

biolagunevate materjalide täiustamine ning 

plasti merekeskkonnas biolagunevuse 

kriteeriumid või standard, mille 

väljatöötamine on ette nähtud Euroopa 

plastistrateegiaga, võimaldab kehtestada 

standardi teatavate ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete biolagunevuse 

kohta merekeskkonnas. Arvestades aga, et 

biolagunemine on olelusringi üks 

võimalik lõpp ning asjaolu, et tooted on 

ühekordselt kasutatavast plastist, viib 

nende kõrvaldamiseni, ning et olenevalt 

keskkonnast, mida nad reostavad, 

lagunevad need tooted eri kiirusel ning 

võivad kahjustada loomi ja mereelustikku, 

siis biolagunevuse kriteeriumide või 

standardite loomine merekeskkonna jaoks 

tähendaks seda, et selliste kriteeriumide 

või standardite suhtes ei tehta käesoleva 

direktiivi raamistikus tulevikus erandit. 

Käesoleva direktiivi eesmärk on ära hoida 

ja vähendada teatavate plasttoodete mõju 

keskkonnale ja inimeste tervisele ning 
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omadustega plaste käsitleva 

õigusraamistiku kindlaksmääramisega, 

kuna merede keskkonnatingimused on 

erinevad. 

edendada üleminekut ringmajandusele, 

mida toetavad korduskasutamise ja 

ringlussevõtusüsteemid. Kuigi Euroopa 

plastistrateegiaga juba nähakse ette 

meetmed selles valdkonnas, tunnistatakse 

selles ka probleeme seoses biolagunevate 

omadustega plaste käsitleva 

õigusraamistiku kindlaksmääramisega, 

kuna merede keskkonnatingimused on 

erinevad. 

__________________ __________________ 

48 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 48 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 

Or. en 

Selgitus 

Biolaguneva plasti suhtes erandi tegemine käesolevas direktiivis käib vastu teksti eesmärgile 

ja mõttele kaitsta keskkonda, sealhulgas mereelustikku ja inimeste tervist. Selliste ühekordselt 

kasutatavate toodete, mis lagunevad keskkonnas ja mida loomad võivad nende lagunemise 

käigus alla neelata, tootmise toetamine ilma nende ohutuses kindel olemata takistab 

käesoleva direktiivi eesmärgi saavutamist. 

 

Muudatusettepanek  10 

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. 

(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 
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Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev direktiiv nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikust 

kaugemale, 

artiklis 5. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev direktiiv nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikust 

kaugemale, 

Or. en 

Selgitus 

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

probleemiks. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

Käesoleva direktiivi eesmärk on hoida ära 

ja vähendada plasti mõju keskkonnale, eriti 

veekeskkonnale, ja inimeste tervisele, ning 

edendada üleminekut mürgivabale 

ringmajandusele, milles kasutatakse 

uuenduslikke ärimudeleid, tooteid ja 

materjale, aidates seega samuti kaasa 

siseturu tõhusale toimimisele. 

Or. en 

Selgitus 

Et vähendada mõju tervisele, peab eesmärgiks olema mürgisuse puudumine. See on kooskõlas 

sooviga saavutada mürgivaba tulevik, mis on mõnes liikmesriigis juba kehtestatud ja 

kavandatud. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

et märkimisväärselt vähendada oma 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

et vähendada 2025. aastaks oma 
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territooriumil lisa A osas loetletud 

ühekordsete plasttoodete tarbimist, 

hiljemalt... [kuus aastat pärast käesoleva 

direktiivi ülevõtmise lõppkuupäeva]. 

territooriumil lisa A osas loetletud 

ühekordsete plasttoodete tarbimist 50 % ja 

2030. aastaks 80 %. 

Or. en 

Selgitus 

Plastkandekottide direktiivis 2015/720 sätestati ka selged ühised eesmärgid, aga selles anti 

liikmesriikidele võimalus ise valida, kuidas neid saavutada. See tõi kaasa õhukeste 

plastkottide suure kärpimise, näiteks 90 % ühe aastaga Iirimaal. Euroopasse imporditakse 

neid esemeid peamiselt ja järjest enam Aasia Vaikse ookeani piirkonnast. Liikmesriigid on 

juba nende esemete vastu meetmeid võtnud: Prantsusmaa on ära keelanud plasttopsid ja 

sarnaste meetmete vastuvõtmist kaalutakse Baleaari saartel ja Navarra piirkonnas 

Hispaanias. 

 

Muudatusettepanek  13 

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 võivad hõlmata riiklikke 

tarbimise vähendamise eesmärke, 

meetmeid, millega tagatakse, et 

müügikohas tehakse lõpptarbijale 

kättesaadavaks korduskasutatavad 

alternatiivid, majandushoobasid, millega 

tagatakse, et ühekordselt kasutatavaid 

plasttooteid ei pakuta lõpptarbijale 

müügikohas tasuta, ning turule laskmise 

piiramist. Need meetmed võivad 

varieeruda sõltuvalt esimeses lõigus 

osutatud toodete mõjust keskkonnale ja 

inimeste tervisele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 2 
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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 tarbimise märkimisväärse 

vähenemise arvutamiseks ja tõendamiseks. 

Nimetatud rakendusakt võetakse vastu 

kooskõlas artikli 16 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega kahe aasta jooksul 

pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  15 

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 

kohta: 

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: 

Or. en 

Selgitus 

Teavet tuleks anda mitte ainult ühe aspekti, vaid kõikide loetletud aspektide kohta, st plasti 

olemasolu, plasti keskkonnamõju ja jäätmete sobiva kõrvaldamise kohta. See on oluline ka 

põllumajanduses ja toidutootmises kasutatava plasti suhtes, mille tarbijateks on 

põllumajandustootjad ja pakendajad. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kõnealuste toodetega ja plasti 

sisaldavate kalapüügivahenditega 

prügistamise ja nende jäätmete muu 

sobimatu kõrvaldamise mõju 

keskkonnale, eriti merekeskkonnale. 

(b) plasti mõju keskkonnale, 

sealhulgas pinnasele, ning eriti 

merekeskkonnale ja inimeste tervisele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  17 

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: 

Or. en 

Selgitus 

See artikkel peaks ka hõlmama kohustusi, mis on sätestatud artiklis 4 (vähendamise 

eesmärgid) ja artiklis 9 (liigiti kogumise eesmärgid). 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon hindab käesoleva 1. Komisjon hindab käesoleva 
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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. 

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. 

Or. en 

Selgitus 

Kuus aastat pärast üleminekuperioodi tähendab tõenäoliselt kõige varasemalt 2027. aastat. 

Arvestades keskkonna, eriti merekeskkonna reostuse probleemi tähtsust ja pakilisust, tuleb 

direktiivi hindamine varem läbi viia. 

 

Muudatusettepanek  19 

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. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  20 

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 kasutus 

toob kaasa suurima keskkondliku ja 

ühiskondliku kasu ning seda kogutakse 

jäätmekäitluseks. 

Or. en 

Selgitus 

Vahtpolüstüreen lõpetab tihti keskkonnas mereprügina ja sel on keskkondlik, ühiskondlik ja 

majanduslik mõju, kuna materjali omaduste tõttu puruneb see kiirelt mikroplastiks. Kuigi 

selle materjali ringlussevõtt on võimalik, muudavad selle kasutusest tulenev toidu saastamine 

ja vähene kasutus ringlussevõtu majanduslikult ebaotstarbekaks. Vahtpolüstüreeni 

kasutatakse pakendamisel, sealhulgas toidu pakendamisel; sellisteks kasutusteks on olemas 

alternatiive. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – taane 6 b (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 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  22 

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 
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tuvastatud kui suur plastireostuse 

põhjustaja keskkonnas ja kus kogumise 

määr on alla 90 % 

Or. en 

Selgitus 

See lisab põllumajandusliku plasti nende toodete nimekirja, mille turustamisnõuete hulka 

kuulub märgistamine või teabe andmine tarbijatele, antud juhul põllumajandustootjatele. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – E osa – taane 8 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 % 

Or. en 

Selgitus 

See lisab põllumajandusliku plasti nende toodete nimekirja, mille puhul tootjad võtavad enam 

vastutust toodete eest, mida nad tarbijatele (antud juhul põllumajandustootjatele) müüvad. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – F osa – taane 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Põllumajanduslik plast seal, kus 

see on kohalikul või riiklikul tasemel 

tuvastatud kui suur plastireostuse 

põhjustaja keskkonnas 

Or. en 
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Selgitus 

See lisab põllumajandusliku plasti nende toodete nimekirja, mille jaoks liikmesriigid peaksid 

looma liigiti kogumise eesmärgid, näiteks mõjutades juurdepääsu ladustuse ja ringlussevõtu 

asutustele. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – G osa – taane 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Põllumajanduslik plast seal, kus 

see on kohalikul või riiklikul tasemel 

tuvastatud kui suur plastireostuse 

põhjustaja keskkonnas 

Or. en 

Selgitus 

See lisab põllumajandusliku plasti nende toodete nimekirja, mille kohta liikmesriigid peaksid 

teadlikkust tõstma, nimelt põllumajanduskogukonna kasutajate/tarbijate seas. See võiks 

näiteks sisaldada teavet jäätmekäitlus- ja ringlussevõtuasutustele juurdepääsu kohta. 

 


