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LÜHISELGITUS 

Ühekordselt kasutatava plasti algatus on osa ELi laiemast ringmajanduse tegevuskavast ja 

käsitleb mereprügi vähendamise majanduslikke stiimuleid. Eelkõige puudutab see ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete kahjulikku välismõju. Välismõju on majanduslikest otsustest 

tulenev hüvitamata mõju kolmandatele osapooltele. Nad ei osale mõju põhjustaja üle 

otsustamise protsessis. Majanduslikust vaatepunktist on välismõju üks turutõrke vorme, 

mistõttu võib vaja minna riiklikku sekkumist. 

Ühekordselt kasutatavast plastist ja plasti sisaldavatest kalapüügivahenditest tuleneva 

mereprügi tekkimise vältimine ja prügikoguste vähendamine täiendavad ELi plastistrateegia 

alusel kehtestatud mikroplasti puudutavaid erimeetmeid. Pärast kilekottide küsimuse 

käsitlemist 2015. aastal leiti, et 70 % Euroopa mereprügist moodustavad 10 ühekordselt 

kasutatavast plastist toodet ja kalapüügivahendit (nn makroplast). On tähtis, et EL ja 

liikmesriigid reageeriksid asjakohaselt, et tegeleda mereprügi keskkondlike aspektidega, 

vähendades plasti kogust ookeanides ja randadel ning pöörates samas suuremat tähelepanu 

plasti ringmajandusele ülemineku laiemale kontekstile. 

Mereprügi on ülemaailmne probleem, mis ületab ELi piirid, ja täielikult saab seda meie 

planeeti ohustavat probleemi lahendada vaid ülemaailmse kokkuleppega. Uuringud näitavad, 

et 80 % mereprügist tekitavad ainult 20 riiki, kellest ükski ei ole ELi liikmesriik. Seetõttu 

nõuab arvamuse koostaja plastireostuse vastu võitlemiseks ülemaailmset lähenemisviisi, 

julgustab G7 ja G20 tasemel vajalikke meetmeid võtma ning ÜRO kestliku arengu eesmärke 

rakendama. 

Ettevõtetel peaks aitama rohkem säästlikesse lahendustesse investeerida finantssektor, enne 

kui valitsused on sunnitud võtma poliitikameetmeid. Arvamuse koostaja eelistaks tõsta 

norme, mille tulemusel tõrjutaks turult välja teatavad reostavad tooted, aga samal ajal 

edendataks kulutõhusamalt ringlussevõetavate, biolagunevate või kahjutute toodete teadus- ja 

arendustegevust ja innovatsiooni. Need uued normid tuleks rakendada mõistliku aja jooksul, 

et VKEdel oleks aega oma ärimudelit kohandada, kuna nad moodustavad enamiku ELi 50 000 

plastitöötlemisettevõttest. 

Komisjoni analüüsis hinnatakse, et komisjoni pakutud variandid, mis hõlmavad teatavate 

ühekordselt kasutatavate plastide keelustamist ja vähendamise sihttasemeid, laiendatud 

tootjavastutust, tootedisaini meetmeid ning stiimuleid kaluritele, et nad püügivahendid 

tagastaksid, säästaksid 2,6 miljonit CO2-ekvivalenttonni ja hoiaksid ära 11 miljardi euro 

suuruse keskkonnakahju. Ettevõtetele on nõuete täitmise kulu 2 miljardit eurot ja jäätmete 

käitlemise kulu 510 miljonit eurot. Tarbijad säästaksid ligikaudu 6,5 miljardit eurot, samas 

kui tagatisraha- või muu sarnane süsteem tooks tarbijatele kaasa 1,4-miljardi eurose lisakulu. 

Komisjoni hinnangul moodustab kalandussektorile kaasnev lisakulu vähemalt 0,16 % tulust. 

Komisjon ei esita aga andmeid, kui suur osa laiendatud tootjavastutuse rakendamiskuludest 

kantakse täielikult üle lõpptarbijale. 

Mereprügi tekke vastu võitlemine võib luua majanduses uusi võimalusi. Ettevõtted saavad 

hoogustada oma konkurentsivõimet innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevuse kaudu, 

aidates kaasa ressursitõhusale ja väiksema CO2-heitega majandusele. Investeeringud 

mereprügi vähendamisse, keskkonnahoidlikesse alternatiivmaterjalidesse ning toote- ja 

ärimudelitesse aitavad luua töökohti ning tugevdada tehnilisi ja teadusalaseid oskusi. Kuigi 
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algatus vähendada ühekordselt kasutatavaid plaste on tervitatav, on proportsionaalsuse 

tagamiseks vaja tasakaalustatud lähenemisviisi. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 

komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1) Liidu majanduslik jõukus on 

pikaajalisest keskkonnasäästlikkusest 

lahutamatu. Liikmesriikide 

majandusmudelite säästlikkuse 

suurendamine võib kaasa tuua uusi 

innovatsiooni, konkurentsivõime ja 

töökohtade loomise võimalusi. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus -1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1 a) Plastijäätmete käitlemisega seotud 

probleemid võivad saada Euroopa 

tööstuse võimaluseks võtta endale 

maailmas ringmajandusele üleminekuks 

vajalike lahenduste pakkumisel 

juhtpositsioon. 

 

Muudatusettepanek  3 

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. 

(3) Mereprügi on piiriülene ja üleilmne 

probleem. Plastprügi tekke edukas 

vältimine ja käitlemine on kõige tõhusam 
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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. 

siis, kui tehakse rahvusvahelist koostööd 

ja kasutatakse teaduslikku tõenduspõhist 

lähenemisviisi. 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 kehtestaja. 

Seoses sellega peaks liit tugevdama 

koostööd, eelkõige peamiste 

saastajariikidega, ning edendama 

kooskõlastatud meetmeid koos partneritega 

rahvusvahelisel tasandil, nagu G20, G7 ja 

ÜRO. Käesolev algatus on osa liidu 

jõupingutustest vähendada jäätmeid, et 

saavutada kestlik ringmajandus.  

__________________ __________________ 

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 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 ning mis moodustavad 

hinnanguliselt umbes 86 % liidu randadest 

leitud ühekordselt kasutatavatest 

plasttoodetest, ja ka kalapüügivahendeid. 

Üleminek ringmajandusele eeldab 

ühekordselt kasutatava plasti üldise 

kasutamise vähendamist. 

 

Muudatusettepanek  5 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Käesolev direktiiv ei piira direktiivi 

94/62/EÜ sätete kohaldamist selliste 

ühekordselt kasutatavate plasttoodete 

suhtes, mis kuuluvad direktiivi 94/62/EÜ 

artikli 3 lõike 1 määratluse kohaselt 

pakendite hulka. 

Selgitus 

Direktiiviga 94/62/EÜ hõlmatud ühekordselt kasutatavate plastpakendite kohta on vaja 

selgitust. 

 

Muudatusettepanek  6 

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 

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 

(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 

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 
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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. 

biomassist ja/või aja jooksul biolagunevad. 

Teatavaid polümeerseid materjale, nagu 

polümeersed pinnakattevahendid, katted 

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). 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Teatavate ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete puhul ei ole sobivad ja 

kestlikumad alternatiivid veel 

kättesaadavad ning eeldatakse, et enamike 

selliste ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete tarbimine suureneb. Selle 

suundumuse muutmiseks ja kestlikumate 

lahenduste edendamiseks peaksid 

liikmesriigid võtma vajalikud meetmed 

nende toodete tarbimise märkimisväärseks 

vähendamiseks, kahjustamata samas 

toiduhügieeni ja -ohutust, head 

hügieenitava, head tootmistava, tarbijate 

teavitamist või liidu toidualastes 

(11) Teatavate ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete puhul ei ole sobivad ja 

kestlikumad alternatiivid veel 

kättesaadavad ning eeldatakse, et enamike 

selliste ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete tarbimine suureneb. 

Kestlikumate lahenduste edendamiseks 

peaksid liikmesriigid võtma vajalikud 

meetmed nende toodete tarbimise 

märkimisväärseks vähendamiseks, nagu 

tehakse plastkandekottide puhul vastavalt 

direktiivile 94/62/EÜ ja ilma et see piiraks 

direktiivi 94/62/EÜ artikli 18 kohaldamist, 

kahjustamata samas toiduhügieeni ja -

ohutust, head hügieenitava, head 
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õigusaktides44 sätestatud jälgitavusnõudeid. tootmistava, tarbijate teavitamist või liidu 

toidualastes õigusaktides44 sätestatud 

jälgitavusnõudeid. Liikmesriigid peaksid 

ergutama kasutama korduskasutatavaid 

tooteid, mis sobivad ringmajandusse, 

kahjustamata kaupade vaba liikumist 

siseturul ning moonutamata konkurentsi 

ELi ja ELi-väliste tootjate vahel. Kõik 

meetmed, mille eesmärk on vähendada 

tunduvalt ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete tarbimist, peaksid olema 

võrdelised käesoleva direktiivi 

eesmärkidega. Nendes meetmetes tuleks 

arvestada toodete mõju kogu olelusringi 

jooksul.  

__________________ __________________ 

 43a 20. detsembri 1994. aasta direktiiv 

94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete 

kohta, EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10–23. 

44 Määrus (EÜ) nr 178/2002, millega 

sätestatakse toidualaste õigusnormide 

üldised põhimõtted ja nõuded (EÜT L 31, 

1.2.2002, lk 1–24), määrus (EÜ) 

nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta 

(ELT L 139, 30.4.2004, lk 1–54), määrus 

(EÜ) nr 1935/2004 toiduga 

kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide 

kohta (ELT L 338, 13.11.2004, lk 4–17) 

ning muud asjakohased õigusaktid, mis on 

seotud toiduohutuse, -hügieeni ja -

märgistamisega. 

44 Määrus (EÜ) nr 178/2002, millega 

sätestatakse toidualaste õigusnormide 

üldised põhimõtted ja nõuded (EÜT L 31, 

1.2.2002, lk 1–24), määrus (EÜ) 

nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta 

(ELT L 139, 30.4.2004, lk 1–54), määrus 

(EÜ) nr 1935/2004 toiduga 

kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide 

kohta (ELT L 338, 13.11.2004, lk 4–17) 

ning muud asjakohased õigusaktid, mis on 

seotud toiduohutuse, -hügieeni ja -

märgistamisega. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Liikmesriigid peaksid kooskõlas 

direktiiviga 94/62/EÜ olema kohustatud 

teavitama komisjoni igast pakenditega 

seotud meetme eelnõust enne selle 

vastuvõtmist, et kontrollida, kas see võib 

takistada siseturu toimimist. 
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Selgitus 

Tähtis on tagada direktiivi 94/62/EÜ, eriti selle artikli16 (teavitamine) ja artikli 18 

(turuleviimise vabadus) ning käesoleva direktiivi kooskõlalisus, kui käsitletakse ühekordselt 

kasutatavaid plastpakendeid ja et kaitsta pakendite siseturgu. 

 

Muudatusettepanek  9 

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. 

Komisjonile tuleks anda volitus kehtestada 

märgise ühtlustatud vorm, näiteks logo, ja 

seda tehes tuleks vajaduse korral katsetada 

kavandatud märgist tarbijaid esindavate 

rühmade peal, et tagada selle tõhusus ja 

selge arusaadavus. Selles protsessis peaks 

komisjon võtma arvesse kehtivaid 

valdkondlikke vabatahtlikke 

kokkuleppeid, mis on sel eesmärgil vastu 

võetud. Lisaks võivad liikmesriigid 

kehtestada eeskirju hoiatavate trahvide ja 

karistuste kohta, mida kohaldataks 

nendele, kes vastutavad prügi keskkonda 

viimise eest. 

 

Muudatusettepanek  10 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Seoses selliste ühekordselt 

kasutatavate plasttoodetega, millel ei ole 

kergesti kättesaadavaid sobivad ja 

kestlikumaid alternatiive, peaksid 

liikmesriigid kooskõlas „saastaja maksab“ 

põhimõttega samuti kehtestama laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid, et katta 

jäätmekäitluse ja prügi koristamise ning 

prügi vältimiseks ja vähendamiseks 

võetavate teadlikkuse suurendamise 

meetmete kulud. 

(15) Seoses selliste ühekordselt 

kasutatavate plasttoodetega, millel ei ole 

kergesti kättesaadavaid sobivad ja 

kestlikumaid alternatiive, peaksid 

liikmesriigid kooskõlas „saastaja maksab“ 

põhimõttega samuti kehtestama laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid, et katta 

direktiivi 2008/98/EÜ artiklite 8 ja 8a 

ning direktiivi 94/62/EÜ artikli 7 kohase 

jäätmekäitluse vajalikud kulud ning prügi 

vältimiseks ja vähendamiseks võetavate 

teadlikkuse suurendamise meetmete kulud. 

Selgitus 

Võitlus prügi vastu peaks toimuma pädevate asutuste, tootjate ja tarbijate jõupingutustena. 

Prügistamisprobleemi ei lahenda see, kui tootjad peavad maksma koristuskulude eest, vaid 

vaja on tarbijate teistsugust käitumist. Selle saavutamiseks tuleb harida tarbijaid ja jõustada 

olemasolevad õigusaktid. Prügi vältimine on palju tõhusam. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Tuleb tagada laiendatud 

tootjavastutuse meetmete ühetaoline 

rakendamine, et vältida 

konkurentsimoonutusi siseturul. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 b) Majandusstiimulid võivad 

mõjutada tarbijate valikut, suurendada 

või vähendada konkreetseid 



 

AD\1163363ET.docx 11/21 PE625.356v02-00 

 ET 

tarbimisharjumusi ning seetõttu saab neid 

kasutada tõhusa eelneva vahendina, et 

vähendada teatavate plastide mõju 

keskkonnale. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Suure osa mereprügist moodustab 

plasti sisaldavatest mahajäetud, kaotatud ja 

äravisatud kalapüügivahenditest pärinev 

plast; see näitab, et olemasolevad 

õigusnõuded46 ei paku piisavalt stiimuleid, 

et sellised püügivahendid nende 

kogumiseks ja käitlemiseks kaldale tuua. 

Kaudne teenustasude süsteem, mis on 

sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi 

käsitleva liidu õigusega ette nähtud 

laevajäätmete üleandmiseks, võtab 

laevadelt stiimuli oma jäätmeid merre lasta 

ning tagab õiguse need ära anda. Seda 

süsteemi tuleks siiski täiendada rahaliste 

lisastiimulitega kaluritele, et nad tooksid 

kasutuselt kõrvaldatud kalapüügivahendid 

kaldale ning väldiksid seega kaudse 

jäätmetasu igasugust võimalikku 

suurenemist. Kuna kalapüügivahendite 

plastosi on võimalik suures osas ringlusse 

võtta, peaksid liikmesriigid kooskõlas 

„saastaja maksab“ põhimõttega kehtestama 

plasti sisaldavate kalapüügivahendite 

suhtes laiendatud tootjavastutuse, et 

soodustada kasutuselt kõrvaldatud 

kalapüügivahendite liigiti kogumist ning 

rahastada selliste püügivahendite 

keskkonnaohutut käitlemist, eelkõige 

ringlussevõttu. 

(16) Suure osa mereprügist moodustab 

plasti sisaldavatest mahajäetud, kaotatud ja 

äravisatud kalapüügivahenditest pärinev 

plast; see näitab, et olemasolevad 

õigusnõuded46 ei paku piisavalt stiimuleid, 

et sellised püügivahendid nende 

kogumiseks ja käitlemiseks kaldale tuua. 

Kaudne teenustasude süsteem, mis on 

sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi 

käsitleva liidu õigusega ette nähtud 

laevajäätmete üleandmiseks, võtab 

laevadelt stiimuli oma jäätmeid merre lasta 

ning tagab õiguse need ära anda. See 

süsteem ei ole siiski piisavalt tõhus, et 

kalurid tooksid kasutuselt kõrvaldatud 

kalapüügivahendid kaldale. Kuna 

kalapüügivahendite plastosi on võimalik 

suures osas ringlusse võtta, peaksid 

liikmesriigid kooskõlas „saastaja maksab“ 

põhimõttega kehtestama plasti sisaldavate 

kalapüügivahendite suhtes laiendatud 

tootjavastutuse, et rahastada selliste 

püügivahendite keskkonnaohutut 

käitlemist, eelkõige ringlussevõttu. Lisaks 

peaksid komisjon ja liikmesriigid tegema 

koostööd, et luua mehhanisme 

kalapüügivahendite jäätmete 

vähendamiseks ja hõlbustada kasutuselt 

kõrvaldatud kalapüügivahendite liigiti 

kogumist. 

__________________ __________________ 

46 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009, 

direktiiv 2000/59/EÜ ja direktiiv 

2008/98/EÜ. 

46 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009, 

direktiiv 2000/59/EÜ ja direktiiv 

2008/98/EÜ. 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Prügistamise ja muude plasti 

sisaldavat mereprügi tekitavate sobimatute 

jäätmekõrvaldamisviiside vältimiseks tuleb 

tarbijaid põhjalikult teavitada, millised on 

kõige sobivamad 

jäätmekõrvaldamisvõimalused ja/või 

milliseid jäätmekõrvaldamisviise tuleb 

vältida, millised on parimad 

jäätmekõrvaldamistavad ja ebasobiva 

kõrvaldamise keskkonnamõju ning kui 

suur on teatavate ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete ja kalapüügivahendite 

plastisisaldus. Seepärast tuleks nõuda, et 

liikmesriigid võtaksid teadlikkuse 

suurendamise meetmeid, millega tagatakse 

sellise teabe esitamine tarbijatele. Teave ei 

tohiks olla mingil juhul selline, mis 

innustaks tarbijat kasutama ühekordselt 

kasutatavaid plasttooteid. Liikmesriikidel 

peaks olema võimalik valida meetmed, mis 

on toote laadi või kasutusotstarvet 

arvestades kõige asjakohasemad. 

Teadlikkuse suurendamise meetmete 

kulud peaksid katma ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete ja plasti 

sisaldavate kalapüügivahendite tootjad 

laiendatud tootjavastutuse kohustuse 
raames. 

(18) Prügistamise ja muude plasti 

sisaldavat mereprügi tekitavate sobimatute 

jäätmekõrvaldamisviiside vältimiseks tuleb 

tarbijaid põhjalikult teavitada, millised on 

kõige sobivamad 

jäätmekõrvaldamisvõimalused ja/või 

milliseid jäätmekõrvaldamisviise tuleb 

vältida, millised on parimad 

jäätmekõrvaldamistavad ja ebasobiva 

kõrvaldamise keskkonnamõju ning kui 

suur on teatavate ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete ja kalapüügivahendite 

plastisisaldus. Seepärast tuleks nõuda, et 

liikmesriigid võtaksid teadlikkuse 

suurendamise meetmeid, sealhulgas 

harimiskampaaniad koolides, millega 

tagatakse sellise teabe esitamine tarbijatele, 

et motiveerida neid oma käitumist 

muutma ja osalema aktiivsemalt 

prügitekke vältimises. Liikmesriikidel 

peaks olema võimalik valida meetmed, mis 

on piirkondlikke tingimusi ja toote laadi 

või kasutusotstarvet arvestades kõige 

asjakohasemad. Tuleb nõuetekohaselt 

tagada, et ei tekiks konkurentsimoonutust 

ühekordselt kasutatavate plasttoodete ja 

plasti sisaldavate kalapüügivahendite 

liidusiseste tootjate ning ELi-väliste 

konkurentide vahel, kellel lubatakse 

müüa oma tooteid ühtsel turul. 

Ühekordselt kasutatavate plasttoodete ja 

plasti sisaldavate kalapüügivahendite 

tootjad peaksid osalema teadlikkuse 

suurendamise meetmetes oma vastutuse 
raames. Tootjad ei ole kohustatud katma 

nende teadlikkuse suurendamise 

kampaaniate kulusid. Võitlus prügi vastu 

peaks toimuma pädevate asutuste, tootjate 

ja tarbijate ühiste jõupingutustega. 
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Muudatusettepanek  15 

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 

omadustega plaste käsitleva 

(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 

kogemustel ja kogutud andmetel ning 

direktiivi 2008/56/EÜ või direktiivi 

2008/98/EÜ kohaselt kogutud andmetel. 

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 

omadustega plaste käsitleva 
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õigusraamistiku kindlaksmääramisega, 

kuna merede keskkonnatingimused on 

erinevad. 

õigusraamistiku kindlaksmääramisega, 

kuna merede keskkonnatingimused on 

erinevad. Hindamises peaks ka vaatlema 

majanduslikku mõju sektoritele, mida see 

direktiiv kõige enam mõjutab, sealhulgas 

nõuete täitmise kulusid. 

__________________ __________________ 

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

 

Muudatusettepanek  16 

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 märkimisväärselt vähendada teatavate 

plasttoodete mõju keskkonnale, eriti 

veekeskkonnale, ja inimeste tervisele, ning 

tugevdada ELi juhtrolli sellisele 
ringmajandusele ülemineku edendamisel, 

milles kasutatakse uuenduslikke ja 

kestlikke ärimudeleid, tooteid ja 

mürgivabu materjale, aidates seega samuti 

kaasa siseturu tõhusale toimimisele. 

 

Muudatusettepanek  17 

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, 

ilma et see piiraks direktiivi 94/62/EÜ 

artikli 18 kohaldamist, et märkimisväärselt 

vähendada oma territooriumil lisa A osas 

loetletud ühekordsete plasttoodete 

tarbimist, hiljemalt... [neli aastat pärast 

käesoleva direktiivi ülevõtmise 

lõppkuupäeva]. 

 

Muudatusettepanek  18 
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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 kehtestavad 

laiendatud tootjavastutuse süsteemid kõigi 

lisa E osas loetletud ja liidu turule lastud 

ühekordselt kasutatavate plasttoodete 

jaoks, tingimusel et ei teki 

konkurentsimoonutust ning imporditud 

tooteid ja liidus toodetud tooteid 

koheldakse nii, et nende mõju 

turuhindadele on võrdne. Tagatakse 

kooskõla direktiivi 2008/98/EÜ laiendatud 

tootjavastutuse sätetega. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

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 

vajalikud kulud, nagu on kindlaks 

määratud direktiivi 2008/98/EÜ artiklites 

8 ja 8a, sealhulgas nende toodetega seotud 

prügi koristamise ja artiklis 10 osutatud 

teadlikkuse suurendamise meetmetega 

seotud kulud. 

Selgitus 

Võitlus prügi vastu peaks toimuma pädevate asutuste, tootjate ja tarbijate jõupingutustena. 

Prügistamisprobleemi ei lahenda see, kui tootjad peavad maksma koristuskulude eest, vaid 

vaja on tarbijate teistsugust käitumist. Selle saavutamiseks tuleb harida tarbijaid ja jõustada 

olemasolevad õigusaktid. Prügi vältimine on palju tõhusam. 

 

Muudatusettepanek  20 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 4 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Komisjon avaldab kooskõlas 

käesoleva artikliga suunised laiendatud 

tootjavastutusega seotud mis tahes 

meetmete, sealhulgas kulude jaotamise 

rakendamise kohta. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 4 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 b. Pädev asutus tagab, et laiendatud 

tootjavastutusega seotud kulud on 

proportsionaalsed ja need teatatakse 

korrapäraselt, juurdepääsetavalt ja 

läbipaistvalt asjaomastele üksustele. 

 

Muudatusettepanek  22 

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 või 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) kehtestada jäätmekogumissüsteemid, 

mis on osutunud tõhusaks ja mida nad 

peavad eesmärkide saavutamiseks 

asjakohaseks. 



 

AD\1163363ET.docx 17/21 PE625.356v02-00 

 ET 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõik 1 – lõik 1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigid võivad muu hulgas võtta 

teadlikkuse suurendamise meetmeid, kui 

see on asjakohane. Teadlikkuse 

suurendamise meetmeid võib kasutada 

näiteks koolides ja ettevõtetes. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Meetmete kooskõlastamine Meetmete kooskõlastamine liikmesriikide 

vahel 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 11 a 

 Meetmete kooskõlastamine 

rahvusvahelisel tasandil 

 Komisjon püüab koostöös liikmesriikidega 

kooskõlastada meetmeid, mis vähendavad 

teatavate plasttoodete mõju keskkonnale 

ja toetavad üleminekut säästlikele 

majandusmudelitele rahvusvahelisel 

tasandil. 
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Muudatusettepanek  27 

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... [viis 

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  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 3 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) milline on majanduslik mõju 

sektoritele, mida käesolev direktiiv kõige 

rohkem mõjutab, ning kas majanduslik 

mõju ja nõuete täitmise kulud vastavad 

komisjoni mõjuhinnangus esitatud 

prognoosidele. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 3 – punkt c b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c b) käesoleva direktiivi rakendamine 

on mingil viisil negatiivselt mõjutanud 

nende sektorite konkurentsivõimet, mida 

käesolev ettepanek kõige enam mõjutab, 

võrreldes nende ELi-välistest riikidest 

pärit konkurentidega. 

 

Muudatusettepanek  30 
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 ET 

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 

– Niisutatud pühkepaber, st 

eelniisutatud pühkepaber, mis on mõeldud 

isikliku hügieeni tarbeks või 

kodumajapidamises või tööstuses 

kasutamiseks, ja eelniisutatud tualettpaber 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – D osa – taane 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Filtriga tubakatooted ja koos 

tubakatoodetega kasutamiseks 

turustatavad filtrid 

Selgitus 

Sigaretikonid on randades kõige sagedamini leitavate esemete hulgas teisel kohal ja üks koni 

reostab vähemalt 500 liitrit vett. Sellepärast on väga oluline, et tarbijad oleksid teadlikud 

sigarettide tänavale viskamise tagajärgedest. 
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