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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2015)0101 

Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine ***II 

Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2015. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese 

lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ seoses õhukeste plastkandekottide 

tarbimise vähendamisega (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05094/1/2015 – C8-0064/2015), 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 26. veebruari 2014. aasta 

arvamust1, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 3. aprilli 2014. aasta arvamust2, 

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta3 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0761) suhtes, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 76, 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 

lugemisele (A8-0130/2015), 

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks; 

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud avalduse; 

3. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga; 

4. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule 

                                                 
1  ELT C 214, 8.7.2014, lk 40. 
2  ELT C 174, 7.6.2014, lk 43. 
3  Vastuvõetud tekstid, 16.4.2014, P7_TA(2014)0417. 



 

 

aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1; 

5. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise 

kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu 

peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas; 

6. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 



 

 

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA 

Euroopa Parlamendi avaldus 

Euroopa Parlament võtab teadmiseks komisjoni avalduse saavutatud kokkulepe kohta, millega 

muudetakse direktiivi 94/62/EÜ seoses õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamisega.  

Nagu komisjon oma seletuskirjas märkis, oli esialgse ettepaneku eesmärk „vähendada 

negatiivset mõju keskkonnale, eelkõige seoses plastkandekottide äraviskamisega, soodustada 

jäätmetekke vältimist ja ressursside tõhusamat kasutamist ning piirata samal ajal negatiivset 

sotsiaalmajanduslikku mõju. Täpsemalt soovitakse ettepanekuga vähendada õhemate kui 50 

mikronit (0,05 millimeetrit) plastkandekottide tarbimist Euroopa Liidus.” 

Euroopa Parlament märgib, et kaasseadusandjate poolt kokku lepitud tekst on täielikult 

kooskõlas komisjoni ettepaneku eesmärkidega.  

Komisjon järeldas oma mõjuhinnangus, et „valikul, mis ühendab ELi vähendamiseesmärgi ja 

selgesõnalise soovituse kasutada hinnakujundusmeetmeid ning liikmesriikide võimaluse 

kohaldada erandina artiklist 18 [...] turupiiranguid, on kõige suurem potentsiaal anda häid 

keskkonnaalaseid tulemusi, samal ajal saavutatakse sellega positiivne majanduslik mõju, 

piiratakse negatiivset mõju tööhõivele, tagatakse üldsuse toetus ja aidatakse suurendada 

teadlikkust säästvast tarbimisest”. 

Euroopa Parlament märgib, et kokkulepitud lõplik tekst põhineb komisjoni mõjuhinnangus 

kindlaks tehtud eelistataval valikul ja selles kehtestatakse liikmesriikidele asjakohased sätted, 

et tagada plastkottide tarbimise tulemuslik vähendamine kogu ELis.  

Euroopa Parlament tuletab samuti meelde, et vastavalt 2003. aasta paremat õigusloomet 

käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 30 on kaasseadusandjatel õigus teha 

otsus mõjuhinnangu läbiviimise kohta enne mis tahes sisulise muudatuse vastuvõtmist. 

Euroopa Parlament tuletab meelde, et Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõike 2 kohaselt on 

„institutsioonid [...] omavahelises koostöös üksteise suhtes lojaalsed.” Parlament hindab 

komisjoni jõupingutusi, et institutsioonidevahelised läbirääkimised lõpule viia. Ta taunib 

siiski asjaolu, et komisjoni avalduses käsitletakse küsimusi, millega on seadusandliku 

menetluse käigus juba piisavalt tegeletud. 

Lõpuks tuletab Euroopa Parlament meelde, et komisjon kui aluslepingute täitmise 

järelevalvaja vastutab täielikult liidu õiguse nõuetekohase kohaldamise eest liikmesriikides. 


