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Muudatusettepanek 32
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Plastkandekottide tarbimise tulemusena 
tekib palju prügi ja ressursse kasutatakse 
ebatõhusalt ning prognoosi kohaselt selliste 
kottide tarbimine suureneb, kui meetmeid 
ei võeta. Plastkandekottide äraviskamine 
süvendab probleeme seoses mereprahiga, 
mis ohustab mere ökosüsteeme kogu 
maailmas.

(2) Plastkandekottide tarbimise tulemusena 
tekib palju prügi ja ressursse kasutatakse 
ebatõhusalt ning prognoosi kohaselt selliste 
kottide tarbimine suureneb, kui meetmeid 
ei võeta. Plastkandekottide äraviskamine 
süvendab laiaulatuslikke probleeme seoses 
mere ja maismaa reostusega ning ohustab 
ökosüsteeme kogu maailmas.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Plastkandekottide tarbimise tulemusena 
tekib palju prügi ja ressursse kasutatakse 
ebatõhusalt ning prognoosi kohaselt selliste 
kottide tarbimine suureneb, kui meetmeid 
ei võeta. Plastkandekottide äraviskamine 
süvendab probleeme seoses mereprahiga, 
mis ohustab mere ökosüsteeme kogu 
maailmas.

(2) Plastkandekottide tarbimise tulemusena 
tekib palju prügi ja ressursse kasutatakse 
ebatõhusalt ning prognoosi kohaselt selliste 
kottide tarbimine suureneb, kui meetmeid 
ei võeta. Plastkandekottide äraviskamine 
süvendab probleeme seoses mereprahiga, 
mis ohustab mere ökosüsteeme kogu 
maailmas. Probleemi süvendab see, et 
enamik liikmesriikides tavapäraselt 
kasutuses olevaid plastkandekotte ei ole 
oma omadustelt biolagunevad ega 
kompostitavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Plastkandekottide tarbimise tulemusena 
tekib palju prügi ja ressursse kasutatakse 
ebatõhusalt ning prognoosi kohaselt selliste 
kottide tarbimine suureneb, kui meetmeid 
ei võeta. Plastkandekottide äraviskamine 
süvendab probleeme seoses mereprahiga, 
mis ohustab mere ökosüsteeme kogu 
maailmas.

(2) Plastkandekottide tarbimise tulemusena 
tekib palju prügi ja ressursse kasutatakse 
ebatõhusalt ning prognoosi kohaselt selliste 
kottide tarbimine suureneb, kui meetmeid 
ei võeta. Plastkandekottide äraviskamine 
on tõsine keskkonnaprobleem ja süvendab 
probleeme seoses mereprahiga, mis 
ohustab mere ökosüsteeme kogu maailmas.

Or. sv

Muudatusettepanek 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Plastkandekottide tarbimise tulemusena 
tekib palju prügi ja ressursse kasutatakse 
ebatõhusalt ning prognoosi kohaselt selliste 
kottide tarbimine suureneb, kui meetmeid 
ei võeta. Plastkandekottide äraviskamine 
süvendab probleeme seoses mereprahiga, 
mis ohustab mere ökosüsteeme kogu 
maailmas.

(2) Plastkandekottide tarbimise tulemusena 
tekib palju prügi ja ressursse kasutatakse 
ebatõhusalt ning prognoosi kohaselt selliste 
kottide tarbimine suureneb, kui meetmeid 
ei võeta. Plastkandekottide äraviskamine 
süvendab nende jäätmete puuduliku 
käitluse tõttu mõnes liikmesriigis lisaks
probleeme seoses mereprahiga, mis 
ohustab mere ökosüsteeme kogu maailmas.

Or. es

Muudatusettepanek 36
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Plastkandekottide tarbimise tulemusena 
tekib palju prügi ja ressursse kasutatakse 
ebatõhusalt ning prognoosi kohaselt selliste 
kottide tarbimine suureneb, kui meetmeid 
ei võeta. Plastkandekottide äraviskamine 
süvendab probleeme seoses mereprahiga, 
mis ohustab mere ökosüsteeme kogu 
maailmas.

(2) Plastkandekottide tarbimise tulemusena 
tekib palju prügi ja ressursse kasutatakse 
ebatõhusalt ning prognoosi kohaselt selliste 
kottide tarbimine suureneb, kui meetmeid 
ei võeta. Plastkandekottide äraviskamine 
süvendab probleeme seoses mereprahiga, 
mis ohustab mere ja magevee ökosüsteeme 
kogu maailmas.

Or. en

Selgitus

Mereprahi probleem ei mõjuta ainult mere ökosüsteeme, vaid ka mitmeid magevee 
ökosüsteeme, nagu jõgesid ja järvi.

Muudatusettepanek 37
Marusya Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Plastkandekottide tarbimise tulemusena 
tekib palju prügi ja ressursse kasutatakse 
ebatõhusalt ning prognoosi kohaselt selliste 
kottide tarbimine suureneb, kui meetmeid 
ei võeta. Plastkandekottide äraviskamine 
süvendab probleeme seoses mereprahiga, 
mis ohustab mere ökosüsteeme kogu 
maailmas.

(2) Plastkandekottide tarbimise tulemusena 
tekib jäätmete kogunemine, võimsuse 
ebatõhus kasutamine 
jäätmekäitluskohtades, palju prügi ja 
ressursse kasutatakse ebatõhusalt ning 
prognoosi kohaselt selliste kottide 
tarbimine suureneb, kui meetmeid ei võeta. 
Plastkandekottide äraviskamine tekitab 
keskkonna saastatust ja süvendab 
probleeme seoses prahiga veekogudes, mis 
ohustab vee ökosüsteeme kogu maailmas.

Or. bg

Muudatusettepanek 38
Franco Bonanini
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Plastkandekottide tarbimise tulemusena 
tekib palju prügi ja ressursse kasutatakse 
ebatõhusalt ning prognoosi kohaselt selliste
kottide tarbimine suureneb, kui meetmeid 
ei võeta. Plastkandekottide äraviskamine
süvendab probleeme seoses mereprahiga, 
mis ohustab mere ökosüsteeme kogu 
maailmas.

(2) Plastkandekottide tarbimise tulemusena 
tekib palju prügi ja ressursse kasutatakse 
ebatõhusalt ning prognoosi kohaselt selliste 
kottide tarbimine suureneb, kui meetmeid 
ei võeta. Plastkandekottidest tingitud 
saastus põhjustab kahjulikke tagajärgi 
keskkonnale ja ohustab tõsiselt maailma 
kõiki ökosüsteeme, eriti mereökosüsteeme 
ja teisi eriti hapraid ökosüsteeme, nagu 
looduskaitsealad ja rahvuspargid. 

Or. it

Muudatusettepanek 39
Biljana Borzan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Lisaks mõjutab plastkandekottide 
kogunemine keskkonda negatiivselt 
mõningaid majandusharusid, näiteks 
turismi.

Or. hr

Muudatusettepanek 40
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Selleks et saavutada 
plastkandekottide vähendamise eesmärk, 
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on eelkõige vaja teha ennetustööd ja 
kottide kasutust vähendada, soosides 
tootjaid otsustama oma toodete 
kujundamisel alternatiivsete ja 
säästlikumate materjalide kasuks.

Or. es

Muudatusettepanek 41
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kõige rohkem tarbitakse ELis 
plastkandekotte, mis on õhemad kui 50 
mikronit ning mida korduskasutatakse 
harvem kui paksemaid plastkandekotte ja 
visatakse sagedamini ära.

(3) Kõige rohkem tarbitakse ELis õhukesi 
plastkandekotte, mida korduskasutatakse 
harvem kui paksemaid plastkandekotte ja 
visatakse sagedamini ära.

Or. de

Muudatusettepanek 42
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kõige rohkem tarbitakse ELis 
plastkandekotte, mis on õhemad kui 50 
mikronit ning mida korduskasutatakse 
harvem kui paksemaid plastkandekotte ja
visatakse sagedamini ära.

(3) Kõige rohkem tarbitakse ELis 
plastkandekotte, mis on õhemad kui 50 
mikronit ning mida korduskasutatakse 
harvem kui paksemaid plastkandekotte,
visatakse sagedamini ära ja mis oma kerge 
kaalu tõttu paisatakse tõenäolisemalt 
keskkonda laiali – nii maale kui ka 
merele.

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kõige rohkem tarbitakse ELis 
plastkandekotte, mis on õhemad kui 50 
mikronit ning mida korduskasutatakse 
harvem kui paksemaid plastkandekotte ja 
visatakse sagedamini ära.

(3) Sõltuvalt plastkandekottide 
kvaliteedist, tarbitakse ELis kõige rohkem 
kotte, mis on õhemad kui 50 mikronit ning 
mida mõningates liikmesriikides 
korduskasutatakse harvem kui paksemaid 
plastkandekotte ja seega võidakse visata 
sagedamini ära.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Marusya Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kõige rohkem tarbitakse ELis 
plastkandekotte, mis on õhemad kui 50 
mikronit ning mida korduskasutatakse 
harvem kui paksemaid plastkandekotte ja 
visatakse sagedamini ära.

(3) Kõige rohkem tarbitakse ELis 
plastkandekotte, mis on õhemad kui 50 
mikronit ning mida korduskasutatakse 
harvem kui paksemaid plastkandekotte ja 
need satuvad sagedamini jäätmevoogu või 
prügi hulka.

Or. bg

Muudatusettepanek 45
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Õhukesed plastkandekotid on 
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ühekordselt kasutatavad kotid selles 
mõttes, et neid saab tavaliselt kasutada 
vaid üheks poeskäiguks, vaatamata 
sellele, et neid võib uuesti kasutada mõnel 
muul eesmärgil, näiteks 
kodumajapidamisjäätmete hoidmiseks või 
kandmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Hoolimata sellest, et need on 
täielikult korduskasutatavad, on nende 
ringlussevõtu määrad liidus madalad, 
kuna plastkandekotte eraldi ei koguta.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kotid, mis on tööstuslikes või 
keskkonnatingimustes biolagunevad, 
võivad vähendada nende liikmesriikide 
keskkonnakoormust, kes on pühendunud 
vähendamiseesmärkidele; 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
biolagunevate jäätmete jäätmeksoleku 
lakkamise kriteeriumide tehnilistes 
ettepanekutes, ELi standardis EN 13432 
ja Euroopa Parlamendi resolutsioonis 
keskkonda sattunud plastijäätmete 
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Euroopa strateegia kohta (2013/2113(INI) 
esitatakse kasulikud innovatiivsed 
poliitikaalgatused õhukeste 
plastkandekottide kasutamise ja mõju 
vähendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Alla 10 mikroni paksuseid 
plastkandekotte kasutatakse harilikult 
värske või lahtise toidukauba ostmiseks. 
Kottide kasutamine on õigustatud 
toiduhügieeni ja -ohutuse kaalutlustel 
ning alternatiivide puudumise tõttu. Enne 
plastkandekottide kasutamisele piirangute 
kehtestamist tuleb võtta arvesse, et need 
kotid on vähem kahjulikud kui 
pakendatud kujul samade toodete 
pakendid. Värske või lahtise kauba 
ostmine aitab ära hoida toidujäätmete 
teket, kuna see annab tarbijale võimaluse 
osta toodet talle vajalikus koguses, ilma et 
ta oleks sunnitud ostma eelnevalt 
pakendatud toodet, ning hõlbustab 
kaubandusasutusel defektset toodet 
müügilt tagasi võtta, ilma et oleks vaja 
jäätmeteks muuta terveid pakendatud 
kauba partiisid.

Or. es

Muudatusettepanek 49
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Üks viis, kuidas saaks lahendada 
äraviskamise ja vähese kogumise ning 
ringlussevõtu määrade probleemi, oleks 
plastkandekottide tagastamise süsteemi 
kehtestamine, mis sarnaneks juba 
mitmetes liikmesriikide kehtestatud klaasi, 
plasti ja metallpakendite tagastamise 
süsteemile.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Plastkandekottide tarbimise tase on 
ELis väga kõikuv, kuna 
tarbimisharjumused ja 
keskkonnateadlikkus, samuti 
liikmesriikides võetud poliitikameetmete 
tõhusus on erinev. Mõned liikmesriigid on 
suutnud plastkandekottide tarbimist 
märkimisväärselt vähendada: seitsme 
edukama liikmesriigi tarbimise tase on vaid 
20 % ELi keskmisest.

(4) Plastkandekottide tarbimise ja 
ringlussevõtu tase on ELis väga kõikuv, 
kuna tarbimisharjumused,
keskkonnateadlikkus, jäätmekogumise ja 
ringlussevõtu strateegiad, samuti 
liikmesriikides võetud poliitikameetmete 
tõhusus on erinev. Mõned liikmesriigid on 
suutnud plastkandekottide tarbimist 
märkimisväärselt vähendada: seitsme 
edukama liikmesriigi tarbimise tase on vaid 
20 % ELi keskmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Biljana Borzan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Plastkandekottide tarbimise tase on 
ELis väga kõikuv, kuna 
tarbimisharjumused ja 
keskkonnateadlikkus, samuti 
liikmesriikides võetud poliitikameetmete 
tõhusus on erinev. Mõned liikmesriigid on 
suutnud plastkandekottide tarbimist 
märkimisväärselt vähendada: seitsme 
edukama liikmesriigi tarbimise tase on vaid 
20 % ELi keskmisest.

(4) Plastkandekottide tarbimise tase on 
ELis väga kõikuv, kuna 
tarbimisharjumused ja 
keskkonnateadlikkus, samuti 
liikmesriikides võetud poliitikameetmete 
tõhusus on erinev. Mõned liikmesriigid on 
suutnud plastkandekottide tarbimist 
märkimisväärselt vähendada: seitsme 
edukama liikmesriigi tarbimise tase on vaid 
20 % ELi keskmisest. Seega peaks 
kohustuslike meetmete ja eesmärkide 
kehtestamisel arvesse võtma liikmesriikide 
saavutatud tulemusi plastkandekottide 
tarbimise vähendamisel

Or. hr

Muudatusettepanek 52
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Plastkandekottide tarbimise tase on 
ELis väga kõikuv, kuna 
tarbimisharjumused ja 
keskkonnateadlikkus, samuti
liikmesriikides võetud poliitikameetmete 
tõhusus on erinev. Mõned liikmesriigid on 
suutnud plastkandekottide tarbimist 
märkimisväärselt vähendada: seitsme 
edukama liikmesriigi tarbimise tase on vaid 
20 % ELi keskmisest.

(4) Plastkandekottide tarbimise tase on 
ELis väga kõikuv mitte ainult 
tarbimisharjumuste ja 
keskkonnateadlikkuse erinevuste tõttu, 
vaid peamiselt liikmesriikides võetud 
poliitikameetmete tõhususe tõttu. Mõned 
liikmesriigid on suutnud plastkandekottide 
tarbimist märkimisväärselt vähendada: 
seitsme edukama liikmesriigi tarbimise 
tase on vaid 20 % ELi keskmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Plastkandekottide tarbimise tase on 
ELis väga kõikuv, kuna 
tarbimisharjumused ja 
keskkonnateadlikkus, samuti 
liikmesriikides võetud poliitikameetmete 
tõhusus on erinev. Mõned liikmesriigid on 
suutnud plastkandekottide tarbimist 
märkimisväärselt vähendada: seitsme 
edukama liikmesriigi tarbimise tase on vaid 
20 % ELi keskmisest.

(4) Plastkandekottide tarbimise tase on 
ELis väga kõikuv, kuna 
tarbimisharjumused ja 
keskkonnateadlikkus, samuti 
liikmesriikides võetud poliitikameetmete 
tõhusus on erinev. Mõned liikmesriigid on 
suutnud plastkandekottide tarbimist 
märkimisväärselt vähendada: seitsme 
edukama liikmesriigi tarbimise tase on vaid 
20 % ELi keskmisest. EL peab aktiivselt 
ergutama liikmesriike suurendama 
plastkandekottide ringlussevõtu määra.

Or. sv

Muudatusettepanek 54
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Olemasolevad andmed
plastkandekottide tarbimise kohta liidus 
näitavad, et sellistes liikmesriikides, kus 
plastkandekotte ei jagata toidukaupade 
jaekauplustes tasuta, vaid väikese tasu 
eest, on tarbimine madal ja vähendatav.

Or. de

Muudatusettepanek 55
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)



PE528.033v01-00 14/69 AM\1016927ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Samas on tõestatud, et igasuguse 
plastkandekottide kasutuse vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks on otsustav roll 
tarbijate teavitamisel. Seepärast on vaja 
teha institutsioonilisi jõupingutusi, et 
teadvustada plasti kasutamise 
keskkonnamõju ja murda ikka veel 
päevakajaline arusaam, et plast on ohutu, 
odava hinnaga ja iseenesest väärtusetu 
materjal.

Or. es

Muudatusettepanek 56
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Sellega seoses tuleb samuti soovitada 
liikmesriikidele võimalust lisada 
tavalistesse plastkottidesse väikesed 
sõnumid või hoiatused lagunematu plasti 
keskkonnakahjulike tagajärgede kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 57
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Samasuguse keskmise tarbimistaseme 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid, et vähendada õhemate kui 50
mikronit plastkandekottide tarbimist 

(5) Samasuguse keskmise tarbimistaseme 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid, et vähendada õhemate kui 
25 mikronit plastkandekottide tarbimist 
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kooskõlas ELi jäätmepoliitika 
üldeesmärkide ja liidu jäätmehierarhiaga, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiiviga 2008/98/EÜ, mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
teatud direktiivid. Selliste 
vähendamismeetmete puhul tuleks võtta 
arvesse plastkandekottide tarbimise 
praegust taset üksikutes liikmesriikides 
ning seal, kus tarbimine on suurem, on vaja 
kehtestada rangemad meetmed. Et jälgida, 
kuidas õhukeste plastkandekottide 
kasutamise vähendamine edeneb, hakkavad 
riiklikud ametiasutused direktiivi 94/62/EÜ 
artikli 17 alusel esitama andmeid nende 
kasutamise kohta.

kooskõlas ELi jäätmepoliitika 
üldeesmärkide ja liidu jäätmehierarhiaga, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiiviga 2008/98/EÜ, mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
teatud direktiivid. Selliste 
vähendamismeetmete puhul tuleks võtta 
arvesse plastkandekottide tarbimise 
praegust taset üksikutes liikmesriikides 
ning seal, kus tarbimine on suurem, on vaja 
kehtestada rangemad meetmed. Et jälgida, 
kuidas õhukeste plastkandekottide 
kasutamise vähendamine edeneb, hakkavad 
riiklikud ametiasutused direktiivi 94/62/EÜ 
artikli 17 alusel esitama andmeid nende 
kasutamise kohta.

Or. de

Selgitus

Kehtestades koti paksuse piiranguks 50 mikronit, on tagajärjeks veel paksemate 
plastkandekottide tootmine ja seega ressursside raiskamine. See on probleem nii keskkonna 
kui ka majanduse jaoks. Seepärast oleks eesmärgikohasem seada koti paksuse piiranguks 25 
mikronit.

Muudatusettepanek 58
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Samasuguse keskmise tarbimistaseme 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid, et vähendada õhemate kui 50 
mikronit plastkandekottide tarbimist 
kooskõlas ELi jäätmepoliitika 
üldeesmärkide ja liidu jäätmehierarhiaga, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiiviga 2008/98/EÜ, mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 

(5) Samasuguse keskmise tarbimistaseme 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid, et vähendada õhemate kui 50 
mikronit ja piiratud korduskasutusega
plastkandekottide tarbimist kooskõlas ELi 
jäätmepoliitika üldeesmärkide ja liidu 
jäätmehierarhiaga, mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 
novembri 2008. aasta direktiiviga 
2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja 
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teatud direktiivid. Selliste 
vähendamismeetmete puhul tuleks võtta 
arvesse plastkandekottide tarbimise 
praegust taset üksikutes liikmesriikides 
ning seal, kus tarbimine on suurem, on vaja 
kehtestada rangemad meetmed. Et jälgida, 
kuidas õhukeste plastkandekottide 
kasutamise vähendamine edeneb, hakkavad 
riiklikud ametiasutused direktiivi 94/62/EÜ 
artikli 17 alusel esitama andmeid nende 
kasutamise kohta.

millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid. Selliste vähendamismeetmete 
puhul tuleks võtta arvesse 
plastkandekottide tarbimise praegust taset 
üksikutes liikmesriikides ning seal, kus 
tarbimine on suurem, on vaja kehtestada 
rangemad meetmed. Et jälgida, kuidas 
õhukeste plastkandekottide kasutamise 
vähendamine edeneb, hakkavad riiklikud 
ametiasutused direktiivi 94/62/EÜ artikli 
17 alusel esitama andmeid nende 
kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Samasuguse keskmise tarbimistaseme 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid, et vähendada õhemate kui 50 
mikronit plastkandekottide tarbimist 
kooskõlas ELi jäätmepoliitika 
üldeesmärkide ja liidu jäätmehierarhiaga, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiiviga 2008/98/EÜ, mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
teatud direktiivid. Selliste 
vähendamismeetmete puhul tuleks võtta 
arvesse plastkandekottide tarbimise 
praegust taset üksikutes liikmesriikides 
ning seal, kus tarbimine on suurem, on vaja 
kehtestada rangemad meetmed. Et jälgida, 
kuidas õhukeste plastkandekottide 
kasutamise vähendamine edeneb, hakkavad 
riiklikud ametiasutused direktiivi 94/62/EÜ 
artikli 17 alusel esitama andmeid nende 
kasutamise kohta.

(5) Samasuguse keskmise tarbimistaseme 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid, et vähendada ühekordselt 
kasutatavate plastkandekottide tarbimist 
kooskõlas ELi jäätmepoliitika 
üldeesmärkide ja liidu jäätmehierarhiaga, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiiviga 2008/98/EÜ, mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
teatud direktiivid. Selliste 
vähendamismeetmete puhul tuleks võtta 
arvesse plastkandekottide tarbimise 
praegust taset üksikutes liikmesriikides 
ning seal, kus tarbimine on suurem, on vaja 
kehtestada rangemad meetmed. Et jälgida, 
kuidas õhukeste plastkandekottide 
kasutamise vähendamine edeneb, hakkavad 
riiklikud ametiasutused direktiivi 94/62/EÜ 
artikli 17 alusel esitama andmeid nende 
kasutamise kohta.

Or. en



AM\1016927ET.doc 17/69 PE528.033v01-00

ET

Muudatusettepanek 60
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Samasuguse keskmise tarbimistaseme 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid, et vähendada õhemate kui 50 
mikronit plastkandekottide tarbimist 
kooskõlas ELi jäätmepoliitika 
üldeesmärkide ja liidu jäätmehierarhiaga, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiiviga 2008/98/EÜ, mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
teatud direktiivid. Selliste 
vähendamismeetmete puhul tuleks võtta 
arvesse plastkandekottide tarbimise 
praegust taset üksikutes liikmesriikides 
ning seal, kus tarbimine on suurem, on vaja 
kehtestada rangemad meetmed. Et jälgida, 
kuidas õhukeste plastkandekottide 
kasutamise vähendamine edeneb, hakkavad 
riiklikud ametiasutused direktiivi 94/62/EÜ 
artikli 17 alusel esitama andmeid nende 
kasutamise kohta.

(5) Samasuguse keskmise tarbimistaseme 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid, et vähendada õhemate kui 50 
mikronit mittebiolagunevate, 
mittekompostitavate plastkandekottide 
tarbimist kooskõlas ELi jäätmepoliitika 
üldeesmärkide ja liidu jäätmehierarhiaga, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiiviga 2008/98/EÜ, mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
teatud direktiivid, ja kooskõlas ELi 
standardiga EN 13432. Selliste 
vähendamismeetmete puhul tuleks võtta 
arvesse plastkandekottide tarbimise 
praegust taset ja nende omadusi üksikutes 
liikmesriikides ja keskkonda kahjustavaid 
liike ning seal, kus tarbimine on suurem, 
on vaja kehtestada rangemad meetmed. Et 
jälgida, kuidas mittebiolagunevate ja 
mittekompostitavate õhukeste 
plastkandekottide kasutamise vähendamine 
edeneb, hakkavad riiklikud ametiasutused 
direktiivi 94/62/EÜ artikli 17 alusel 
esitama andmeid nende kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5



PE528.033v01-00 18/69 AM\1016927ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Samasuguse keskmise tarbimistaseme 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid, et vähendada õhemate kui 50 
mikronit plastkandekottide tarbimist 
kooskõlas ELi jäätmepoliitika 
üldeesmärkide ja liidu jäätmehierarhiaga, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiiviga 2008/98/EÜ, mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
teatud direktiivid. Selliste 
vähendamismeetmete puhul tuleks võtta 
arvesse plastkandekottide tarbimise 
praegust taset üksikutes liikmesriikides 
ning seal, kus tarbimine on suurem, on vaja 
kehtestada rangemad meetmed. Et jälgida, 
kuidas õhukeste plastkandekottide 
kasutamise vähendamine edeneb, hakkavad 
riiklikud ametiasutused direktiivi 94/62/EÜ 
artikli 17 alusel esitama andmeid nende 
kasutamise kohta.

(5) Samasuguse keskmise tarbimistaseme 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid, et vähendada plastkandekottide 
tarbimist ning suurendada nende 
korduskasutust ja ringlussevõttu
kooskõlas ELi jäätmepoliitika 
üldeesmärkide ja liidu jäätmehierarhiaga, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiiviga 2008/98/EÜ, mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
teatud direktiivid. Selliste 
vähendamismeetmete puhul tuleks võtta 
arvesse plastkandekottide tarbimise 
praegust taset üksikutes liikmesriikides 
ning seal, kus tarbimine on suurem, on vaja 
kehtestada rangemad meetmed. Et jälgida, 
kuidas plastkandekottide kasutamise 
vähendamine edeneb, hakkavad riiklikud 
ametiasutused direktiivi 94/62/EÜ artikli 
17 alusel esitama andmeid nende 
kasutamise kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 62
Marusya Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Samasuguse keskmise tarbimistaseme 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid, et vähendada õhemate kui 50 
mikronit plastkandekottide tarbimist 
kooskõlas ELi jäätmepoliitika 
üldeesmärkide ja liidu jäätmehierarhiaga, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiiviga 2008/98/EÜ, mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 

(5) Samasuguse keskmise tarbimistaseme 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid, et vähendada õhemate kui 50 
mikronit plastkandekottide tarbimist 
kooskõlas ELi jäätmepoliitika 
üldeesmärkide ja liidu jäätmehierarhiaga, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiiviga 2008/98/EÜ, mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
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teatud direktiivid. Selliste 
vähendamismeetmete puhul tuleks võtta 
arvesse plastkandekottide tarbimise 
praegust taset üksikutes liikmesriikides 
ning seal, kus tarbimine on suurem, on vaja 
kehtestada rangemad meetmed. Et jälgida, 
kuidas õhukeste plastkandekottide 
kasutamise vähendamine edeneb, hakkavad 
riiklikud ametiasutused direktiivi 94/62/EÜ 
artikli 17 alusel esitama andmeid nende 
kasutamise kohta.

teatud direktiivid. Selliste 
vähendamismeetmete puhul tuleks võtta 
arvesse plastkandekottide tarbimise 
praegust taset üksikutes liikmesriikides, 
kaasnevaid probleeme ja võimalikke 
alternatiive ning seal, kus tarbimine on 
suurem, on vaja kehtestada rangemad 
meetmed. Et jälgida, kuidas õhukeste 
plastkandekottide kasutamise vähendamine 
edeneb, hakkavad riiklikud ametiasutused 
direktiivi 94/62/EÜ artikli 17 alusel 
esitama andmeid nende kasutamise kohta.

Or. bg

Muudatusettepanek 63
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Samasuguse keskmise tarbimistaseme 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid, et vähendada õhemate kui 50 
mikronit plastkandekottide tarbimist 
kooskõlas ELi jäätmepoliitika 
üldeesmärkide ja liidu jäätmehierarhiaga, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiiviga 2008/98/EÜ, mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
teatud direktiivid. Selliste 
vähendamismeetmete puhul tuleks võtta 
arvesse plastkandekottide tarbimise 
praegust taset üksikutes liikmesriikides 
ning seal, kus tarbimine on suurem, on vaja 
kehtestada rangemad meetmed. Et jälgida, 
kuidas õhukeste plastkandekottide 
kasutamise vähendamine edeneb, 
hakkavad riiklikud ametiasutused
direktiivi 94/62/EÜ artikli 17 alusel 
esitama andmeid nende kasutamise kohta.

(5) Samasuguse keskmise tarbimistaseme 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid, et vähendada õhemate kui 50 
mikronit plastkandekottide tarbimist 
kooskõlas ELi jäätmepoliitika 
üldeesmärkide ja liidu jäätmehierarhiaga, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiiviga 2008/98/EÜ, mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
teatud direktiivid. Selliste 
vähendamismeetmete puhul tuleks võtta 
arvesse plastkandekottide tarbimise 
praegust taset üksikutes liikmesriikides 
ning seal, kus tarbimine on suurem, on vaja 
kehtestada rangemad meetmed. Et jälgida, 
kuidas õhukeste plastkandekottide 
kasutamise vähendamine edeneb, on
riiklikel ametiasutustel soovitav direktiivi 
94/62/EÜ artikli 17 alusel esitada andmeid 
nende kasutamise kohta, juhul kui see on 
praktiliselt teostatav.
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Or. en

Muudatusettepanek 64
Marusya Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 а) Liikmesriigid peaksid peale 
huvitatud osapooltega konsulteerimist 
esitama alternatiive, mis asendaksid 
plastkandekotte paksusega vähem kui 
50 mikronit, võttes arvesse nende toodete 
omadusi, mille jaoks neid kotte 
kasutatakse. 

Or. bg

Muudatusettepanek 65
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liikmesriikide võetavad meetmed 
võivad hõlmata majanduslike vahendite 
kasutamist, näiteks makse ja lõive, mis on 
osutunud eriti tõhusaks vahendiks 
plastkandekottide kasutamise 
vähendamisel, ning selliseid 
turustuspiiranguid nagu erandina 
direktiivi 94/62/EÜ artiklist 18 
kehtestatavad keelud, võttes arvesse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklites 34 ja 36 sätestatud nõudeid.

(6) Liikmesriikide võetavad meetmed 
võivad hõlmata majanduslike vahendite 
kasutamist, näiteks makse ja lõive, mis on 
osutunud eriti tõhusaks vahendiks 
plastkandekottide kasutamise 
vähendamisel.

Or. de
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Selgitus

Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamiseks pole keelud vajalikud. Selle eesmärgi 
saavutamiseks on olemas mõõdukamaid vahendeid, nt plastkandekottide müümine.

Muudatusettepanek 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liikmesriikide võetavad meetmed 
võivad hõlmata majanduslike vahendite 
kasutamist, näiteks makse ja lõive, mis on 
osutunud eriti tõhusaks vahendiks 
plastkandekottide kasutamise 
vähendamisel, ning selliseid 
turustuspiiranguid nagu erandina direktiivi 
94/62/EÜ artiklist 18 kehtestatavad keelud, 
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 34 ja 36 sätestatud 
nõudeid.

(6) Liikmesriikide võetavad meetmed 
võivad hõlmata majanduslike vahendite 
kasutamist, näiteks makse ja lõive, mis on 
osutunud eriti tõhusaks vahendiks 
plastkandekottide kasutamise 
vähendamisel ja mis on kooskõlas 
„saastaja maksab” põhimõttega, ning 
selliseid turustuspiiranguid nagu erandina 
direktiivi 94/62/EÜ artiklist 18 
kehtestatavad keelud, võttes arvesse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 
34 ja 36 sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liikmesriikide võetavad meetmed 
võivad hõlmata majanduslike vahendite 
kasutamist, näiteks makse ja lõive, mis on 
osutunud eriti tõhusaks vahendiks 
plastkandekottide kasutamise 
vähendamisel, ning selliseid 
turustuspiiranguid nagu erandina direktiivi 
94/62/EÜ artiklist 18 kehtestatavad keelud, 

(6) Liikmesriikide võetavad meetmed 
võivad hõlmata majanduslike vahendite 
kasutamist, näiteks makse ja lõive, mis on 
osutunud eriti tõhusaks vahendiks 
mittebiolagunevate ja mittekompostitavate 
plastkandekottide kasutamise 
vähendamisel, ning selliseid 
turustuspiiranguid nagu erandina direktiivi 
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võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 34 ja 36 sätestatud 
nõudeid.

94/62/EÜ artiklist 18 kehtestatavad keelud, 
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 34 ja 36 sätestatud 
nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Marusya Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liikmesriikide võetavad meetmed 
võivad hõlmata majanduslike vahendite 
kasutamist, näiteks makse ja lõive, mis on 
osutunud eriti tõhusaks vahendiks 
plastkandekottide kasutamise 
vähendamisel, ning selliseid 
turustuspiiranguid nagu erandina direktiivi 
94/62/EÜ artiklist 18 kehtestatavad keelud, 
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 34 ja 36 sätestatud 
nõudeid.

(6) Liikmesriigid võivad võtta meetmeid 
kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega 
ja konkreetse probleemi olemusega, 
sealhulgas majanduslike vahendite 
kasutamist, näiteks makse ja lõive, mis on 
osutunud eriti tõhusaks vahendiks 
plastkandekottide kasutamise 
vähendamisel, ning selliseid 
turustuspiiranguid nagu erandina direktiivi 
94/62/EÜ artiklist 18 kehtestatavad keelud, 
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 34 ja 36 sätestatud 
nõudeid.

Or. bg

Muudatusettepanek 69
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liikmesriikide võetavad meetmed 
võivad hõlmata majanduslike vahendite 
kasutamist, näiteks makse ja lõive, mis on 
osutunud eriti tõhusaks vahendiks 
plastkandekottide kasutamise

(6) Mitteseadusandlikud ja mittesiduvad 
ELi meetmed, mida võib liikmesriikidele 
soovitada, võivad hõlmata vabatahtlikke 
vähendamise skeeme, mis sisaldavad 
positiivseid boonuse instrumente, juhul 
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vähendamisel, ning selliseid 
turustuspiiranguid nagu erandina direktiivi 
94/62/EÜ artiklist 18 kehtestatavad keelud, 
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 34 ja 36 sätestatud 
nõudeid.

kui poekülastaja peaks korduskasutama 
olemasolevat õhukest plastkandekotti, 
korduskasutatavat mitteplastist 
„eluaegset” kotti või ökoloogilist ja 
biolagunevat kotti, ning selliseid 
turustuspiiranguid nagu erandina direktiivi 
94/62/EÜ artiklist 18 kehtestatavad keelud, 
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 34 ja 36 sätestatud 
nõudeid.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad saama vabalt vastu võtta lõpliku otsuse, kuidas lahendada 
plastkandekottidega seotud keskkonnalast probleemi viisil, mis toimib poekülastajate puhul, 
mis on sobilik inimeste igapäevatoimetustega ning võimalike rahaliste piirangutega. 
Positiivsete boonusinstrumentide, nagu kliendikaartide, rahaliste boonuste kasutamine 
sunnimeetmete asemel soodustab olukorda, kus poekülastajad on suurema tõenäosusega 
valmis oma tarbijaharjumusi muutma – vähendades plastkandekottide kasutamist. 

Muudatusettepanek 70
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liikmesriikide võetavad meetmed 
võivad hõlmata majanduslike vahendite
kasutamist, näiteks makse ja lõive, mis on 
osutunud eriti tõhusaks vahendiks 
plastkandekottide kasutamise 
vähendamisel, ning selliseid 
turustuspiiranguid nagu erandina direktiivi 
94/62/EÜ artiklist 18 kehtestatavad keelud, 
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 34 ja 36 sätestatud 
nõudeid.

(6) Liikmesriikide võetavad meetmed 
peaksid hõlmama lõivude kasutamist, mis 
on osutunud eriti tõhusaks vahendiks 
plastkandekottide kasutamise 
vähendamisel. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et jaemüüjad ei paku toodete 
müügikohas tasuta kandekotte, 
sealhulgas biolagunevaid ja eelkõige 
plastkandekotte, välja arvatud õhukesi 
plastkandekotte või selliste väga kergete 
plastkandekottide alternatiive. 
Liikmesriikidel peaks olema võimalik ka 
kasutada majanduslikke vahendeid, nagu 
maksud, ning selliseid turustuspiiranguid 
nagu erandina direktiivi 94/62/EÜ artiklist 
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18 kehtestatavad keelud, võttes arvesse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 
34 ja 36 sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liikmesriikide võetavad meetmed 
võivad hõlmata majanduslike vahendite 
kasutamist, näiteks makse ja lõive, mis on 
osutunud eriti tõhusaks vahendiks 
plastkandekottide kasutamise 
vähendamisel, ning selliseid 
turustuspiiranguid nagu erandina direktiivi 
94/62/EÜ artiklist 18 kehtestatavad keelud, 
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 34 ja 36 sätestatud 
nõudeid.

(6) Liikmesriikide võetavad meetmed 
võivad hõlmata majanduslike vahendite 
kasutamist, näiteks makse ja lõive, mis on 
osutunud eriti tõhusaks vahendiks 
plastkandekottide kasutamise 
vähendamisel, ning selliseid 
turustuspiiranguid nagu erandina direktiivi 
94/62/EÜ artiklist 18 kehtestatavad keelud, 
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 34 ja 36 sätestatud 
nõudeid. Liikmesriigid peaksid võtma 
meetmeid, mis takistaksid õhukeste 
plastkandekottide sattumist prügimäele.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Plastkandekottide kasutamise 
vähendamises peaks eriline roll olema 
haridusprogrammidel, mis on suunatud 
nii tarbijatele üldiselt kui ka lastele. Neid 
haridusprogramme peaksid kasutama nii 
liikmesriigid kui ka tootjad ja jaemüüjad 
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kaupade ja toodete müügikohas.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kotid, mida kasutatakse lahtise, 
pakendamata kauba pakkimiseks, on 
vajalikud toiduhügieeni säilitamiseks ja 
tarbija ohutuseks ning seetõttu peaksid 
olema välja arvatud käesoleva direktiivi 
vähendamiseesmärgist.

Or. en

Selgitus

Toiduhügieeni ja rahvatervise tagamine on üliolulise tähtsusega. Kotid, mida kasutatakse 
lahtise, pakendamata kauba pakkimiseks, on vajalikud toiduhügieeni säilitamiseks ja tarbija 
ohutuseks ning praegu ei ole teisi valikuvõimalusi, mis täidaksid sama eesmärki. Sellised 
kotid peaksid olema vähendamiseesmärgist välja arvatud.

Muudatusettepanek 74
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Väga õhukesed plastkandekotid, 
mida kasutatakse kuiva, lahtise, 
pakendamata toiduainete (nagu 
puuviljad, köögiviljad ja kondiitritooted) 
pakendamiseks, täidavad ka olulist 
toiduhügieeni funktsiooni. Siiski aitavad 
need kandekotid märkimisväärselt kaasa 
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prügi tekkele ning nende kasutamist 
peaks vähendama või asendama need 
järk-järgult säästvatest ja 
taastuvmaterjalidest toodetud 
kandekottidega.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kotid, mida kasutatakse niiskete, 
lahtiste, pakendamata toiduainete, näiteks 
värske liha, kala ja piimatoodete või 
pakendamata valmistoiduainete 
pakendamiseks, on vajalikud 
toiduhügieeni jaoks ning seega peaksid 
olema välja arvatud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast.

Or. en

Selgitus

Kuna puuduvad alternatiivid niiskete, lahtiste, pakendamata toiduainete, näiteks värske liha, 
kala ja piimatoodete või pakendamata valmistoiduainete pakendamiseks, peaksid need kotid 
olema välja arvatud käesoleva direktiivi reguleerimisalast.

Muudatusettepanek 76
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Käesoleva direktiivi eesmärkide 
saavutamiseks ei tuleks arvesse võtta väga 



AM\1016927ET.doc 27/69 PE528.033v01-00

ET

õhukesi plastkandekotte, mis on mõeldud 
pakendamata või pakendatud niiske toidu, 
näiteks liha, kala või piimatoodete 
pakendamiseks, või muid kotte, mis on 
vajalikud hügieenieesmärgil kohe või 
kiiresti tarbitava toidu pakendamiseks.

Or. fr

Selgitus

See ei tohiks piirata tervise- ja tarbijakaitse seisukohast vajalikke teatavat tüüpi kottide 
kasutamist. Seega ei tuleks käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks arvesse võtta väga 
õhukesi plastkandekotte või muust materjalist, näiteks paberist kotte, mis sobivad teatud 
tüüpi, enamasti koheseks tarbimiseks mõeldud toiduainete pakendamiseks. 

Muudatusettepanek 77
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Väga õhukesed plastkandekotid, 
mida kasutatakse pakendatud või 
pakendamata toiduainete, näiteks puu- ja 
köögiviljade või maiustuste pakkimiseks, 
täidavad funktsioone, mis ulatuvad 
kaugemale nende toodete 
transportimisest. Kuid need võivad olulisel 
määral aidata kaasa ka prügi tekkimisele. 
Seetõttu tuleks neid vähendada või need 
järk-järgult asendada kandekottidega, mis
on valmistatud biotoorainel põhinevatest 
ja kompostitavatest keskkonnasäästlikult 
saadud või ümbertöödeldud materjalidest.

Or. fr

Selgitus

Raportööri muudatusettepanek 7, mis on seotud põhjendusega 6 b, peaks laienema 
ümbertöödeldud paberist kaugemale, viidates ümbertöödeldud materjalidele laiemalt.
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Muudatusettepanek 78
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Väga õhukesed plastkandekotid, 
mida kasutatakse kuivade, lahtiste, 
pakendamata toiduainete, nagu puuviljad, 
köögiviljad ja kondiitritooted, 
pakendamiseks, täidavad funktsioone, mis 
ei ole ainult seotud selliste toiduainete 
kandmisega. Siiski tekitavad sellised 
kandekotid märkimisväärselt prügi. Seega 
peaks nende kasutamist vähendama või 
need järk-järgult asendama 
kandekottidega, mis on kompostitavad ja 
toodetud vähemalt 50 % ulatuses 
bioressursipõhistest materjalidest, mida 
saadakse jätkusuutlikul viisil, või 
korduskasutatud paberist.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid uurima ka võimalusi, kuidas vähendada kuivade puuviljade, 
köögiviljade ja kondiitritoodete pakendamiseks kasutatavate väga õhukeste plastkandekottide 
kasutamist. Üks võimalus oleks need järk-järgult asendada kandekottidega, mis on täielikult 
kompostitavad ja toodetud vähemalt 50 % ulatuses bioressursipõhistest materjalidest, mida 
saadakse jätkusuutlikul viisil, või korduskasutatud paberist.

Muudatusettepanek 79
Biljana Borzan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Meetmed plastkandekottide tarbimise 
vähendamiseks ei tohiks pakendijäätmete 

(7) Meetmed plastkandekottide tarbimise 
vähendamiseks ei tohiks pakendijäätmete, 
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teket üldiselt suurendada. mis on keskkonnale kahjulikud või 
kahjulikumad, teket üldiselt suurendada.

Or. hr

Muudatusettepanek 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Meetmed plastkandekottide tarbimise 
vähendamiseks ei tohiks pakendijäätmete 
teket üldiselt suurendada.

(7) Meetmed plastkandekottide tarbimise 
vähendamiseks peaksid viima õhukeste 
plastkandekottide kasutamise 
jätkusuutliku vähendamiseni ja ei tohiks 
pakendijäätmete teket üldiselt suurendada.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Meetmed plastkandekottide tarbimise 
vähendamiseks ei tohiks pakendijäätmete 
teket üldiselt suurendada.

(7) Meetmed mittekompostitavate, 
mittebiolagunevate õhukeste 
plastkandekottide tarbimise vähendamiseks 
ei tohiks pakendijäätmete teket üldiselt 
suurendada.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Meetmed plastkandekottide tarbimise 
vähendamiseks ei tohiks pakendijäätmete 
teket üldiselt suurendada.

(7) Meetmed plastkandekottide tarbimise 
vähendamiseks ei tohiks pakendijäätmete 
ja prügi teket üldiselt suurendada.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Euroopa Liit peab ergutama, et 
suurem osa liikmesriikides kasutatavatest 
plastkottidest toodetaks biolagunevatest ja 
kompostitavatest materjalidest, mis 
avaldavad keskkonnale vähem kahjulikku 
mõju kui tavapärane plastmaterjal.

Or. sv

Muudatusettepanek 84
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Käesoleva direktiivi nõudeid peaks 
kohaldama ka biolagunevate kottide 
suhtes. Tegemist on ülemineku 
vahendiga, mida ei peaks edendama kui 
pikaajalist alternatiivi ühekordselt 
kasutatavatele plastkottidele. Käesoleva 
direktiivi peaeesmärgiks peaks jääma 
kottide tarbimise üldine vähendamine.

Or. en
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Selgitus

Biolagunevate kottide tootmiseks on vaja kas naftatooteid või põllukultuuride tärklist ning 
nende lagunemisel on teatud kindlaks tegemata lühiajaline mõju keskkonnale, eelkõige 
mereloomadele.

Muudatusettepanek 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Kahjulike ainete, eeskätt 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate 
kemikaalide kasutamine kilekottides tuleb 
täielikult keelustada, et tagada keskkonna 
ja inimeste tervise kaitse kõrge tase. 

Or. sv

Muudatusettepanek 86
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Et mitte mõjutada siseturu toimimist, 
peaksid kasutatavatele materjalidele 
kehtima kogu ELis võrdsed tingimused. 
Üksikute materjalide diskrimineerimine 
eri liikmesriikides raskendab 
jäätmekäitlust ja kauplemist.

Or. de

Muudatusettepanek 87
Margrete Auken
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 3 – punkt -2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklisse 3 lisatakse punkt 2 a:

„-2 a. „kandekotid” – kotid, mis antakse 
tarbijatele kaupade või toodete 
müügikohas nende kandmiseks. Kotid, 
mis on vajalikud toiduhügieeni jaoks, et 
pakendada niisked, lahtised, pakendamata 
toiduained, näiteks värske liha, kala ja 
piimatooted või pakendamata 
valmistoiduained, ei ole kandekotid.”

Or. en

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku laiendada selle muutmisakti reguleerimisala kõikidele 
kandekottidele. Seega peaks lisama kandekottide üldise mõiste. Siiski peaks selgitama, et 
kotid, mis on vajalikud toiduhügieeni jaoks pakendamata niiskete toiduainete või 
valmistoiduainete pakendamiseks, on sellest mõistest välja arvatud.

Muudatusettepanek 88
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikke1 – punkt 1a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 3 – punkt -2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artiklisse 3 lisatakse punkt 2 a:

„-2 a. „kandekotid” – kotid, mida 
pakutakse tarbijatele kauba või toodete 
müügikohas, välja arvatud kotid, mis on 
vajalikud hügieenieesmärkidel selliste 
pakendamata toiduainete ja jookide jaoks, 
mis on ette nähtud tarbimiseks kohe või 
väga lühikese aja jooksul;”
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Or. fr

Selgitus

See ei tohiks piirata tervise -ja tarbijakaitse seisukohast vajalikke teatavat tüüpi kottide 
kasutamist. Seega ei tuleks käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks arvesse võtta väga 
õhukesi plastkandekotte või muust materjalist, näiteks paberist kotte, mis sobivad teatud 
tüüpi, enamasti koheseks tarbimiseks mõeldud toiduainete pakendamiseks. 

Muudatusettepanek 89
Christa Klaß, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 3 – punkt -2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklisse 3 lisatakse punkt 2 a:

„-2 a. „kandekotid” – kotid, mis antakse 
tarbijatele kassades, et lihtsustada 
kaupade ja toodete kandmist, välja 
arvatud kotid, mis on vajalikud 
hügieenieesmärkidel selliste pakendamata 
toiduainete ja jookide jaoks, mis on ette 
nähtud tarbimiseks kohe või väga 
lühikese aja jooksul peale ostu 
sooritamist.”

Or. en

Selgitus

Kuigi direktiiv reguleerimisala peaks laienema kõikidele kottidele, mida kasutatakse 
müügikohast kaupade kandmiseks, on teatud olukorrad, kus kotid on vajalikud toiduhügieeni, 
tarbijaohutuse (ja kaudselt rahvatervise) ja tarbija mugavuse jaoks. Sellistes olukordades ei 
tule näiteks korduskasutatavate kottide kasutamine kõne alla hügieeniprobleemide tõttu.

Muudatusettepanek 90
Mara Bizzotto
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 94/62/EÜ 
Artikkel 3 – punkt 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„õhuke plastkandekott” — komisjoni 
määruse (EL) nr 10/2011* artikli 3 punktis 
1 määratletud plastikmaterjalist 
valmistatud kott, mille paksus on alla 50 
mikroni ning mis antakse tarbijale kaupade 
või toodete müügikohas.

„õhuke plastkandekott” – komisjoni 
määruse (EL) nr 10/2011* artikli 3 punktis 
1 määratletud plastikmaterjalist 
valmistatud kott, mille paksus on alla 
20 mikroni ning mis antakse tarbijale 
kaupade või toodete müügikohas.

Or. it

Muudatusettepanek 91
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel – punkt 1
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 3 – punkt 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„õhuke plastkandekott” — komisjoni 
määruse (EL) nr 10/2011* artikli 3 punktis 
1 määratletud plastikmaterjalist 
valmistatud kott, mille paksus on alla 50 
mikroni ning mis antakse tarbijale kaupade 
või toodete müügikohas.

„õhuke plastkandekott” – komisjoni 
määruse (EL) nr 10/2011* artikli 3 punktis 
1 määratletud plastikmaterjalist 
valmistatud kott, mille paksus on alla 
25 mikroni ning mis antakse tarbijale 
kaupade või toodete müügikoha kassas.

Or. de

Selgitus

Kehtestades koti paksuse piiranguks 50 mikronit, on tagajärjeks veel paksemate 
plastkandekottide tootmine ja seega ressursside raiskamine. See on probleem nii keskkonna 
kui ka majanduse jaoks. Seepärast oleks eesmärgikohasem seada koti paksuse piiranguks 25 
mikronit.
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Muudatusettepanek 92
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 3 – punkt 2a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„õhuke plastkandekott” — komisjoni 
määruse (EL) nr 10/2011* artikli 3 punktis 
1 määratletud plastikmaterjalist 
valmistatud kott, mille paksus on alla 50 
mikroni ning mis antakse tarbijale kaupade 
või toodete müügikohas.

„õhuke plastkandekott” – komisjoni 
määruse (EL) nr 10/2011* artikli 3 punktis 
1 määratletud plastikmaterjalist 
valmistatud kott, mille paksus on alla 50 
mikroni ning mille taaskasutusmäär on 
väiksem kui 125 korda ning mis antakse 
tarbijale kaupade või toodete müügikohas.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 96/62/EÜ
Artikkel 3 – punkt 2a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„õhuke plastkandekott” — komisjoni 
määruse (EL) nr 10/2011* artikli 3 punktis 
1 määratletud plastikmaterjalist 
valmistatud kott, mille paksus on alla 50 
mikroni ning mis antakse tarbijale kaupade 
või toodete müügikohas.

„plastkandekott” – komisjoni määruse 
(EL) nr 10/2011* artikli 3 punktis 1 
määratletud plastikmaterjalist valmistatud 
kott, mis antakse tarbijale kaupade või 
toodete müügikohas.

Or. es

Muudatusettepanek 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
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Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 3 – punkt 2a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„õhuke plastkandekott” — komisjoni 
määruse (EL) nr 10/2011* artikli 3 punktis 
1 määratletud plastikmaterjalist 
valmistatud kott, mille paksus on alla 50 
mikroni ning mis antakse tarbijale kaupade 
või toodete müügikohas.

„õhuke plastkandekott” – komisjoni 
määruse (EL) nr 10/2011* artikli 3 punktis 
1 määratletud plastikmaterjalist 
valmistatud kott, mille paksuse madalaim 
lävi on vähemalt 50 mikronit ning mis 
antakse tarbijale kaupade või toodete 
müügikohas.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus sätestatakse liikmesriikidele minimaalne paksuse lävend 
ELi tasandil. Liikmesriigid on vabad määratlemaks, kas õhukesed kotid on need, mille paksus 
on suurem kui 50 mikronit, vastavalt nende enda nõudlusele. See peaks olema parim võimalus 
selleks, et mitte karistada liikmesriike, kes on juba antud valdkonnas tõhusaid meetmeid 
võtnud, võimaldades ülejäänud liikmesriikidel vabalt valida lahendused, mis on sobilikumad 
nende konkreetsete jäätmesüsteemidega.

Muudatusettepanek 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 3 – punkt 2a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„õhuke plastkandekott” — komisjoni 
määruse (EL) nr 10/2011* artikli 3 punktis 
1 määratletud plastikmaterjalist 
valmistatud kott, mille paksus on alla 50 
mikroni ning mis antakse tarbijale kaupade 
või toodete müügikohas.

„õhuke plastkandekott” – komisjoni 
määruse (EL) nr 10/2011* artikli 3 punktis 
1 määratletud plastikmaterjalist 
valmistatud kott, mille paksus tavaliselt on 
alla 50 mikroni ning mis antakse tarbijale 
kaupade või toodete müügikohas.

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 94/62/EÜ 
Artikkel 3 – punkt 2a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„õhuke plastkandekott” — komisjoni 
määruse (EL) nr 10/2011* artikli 3 punktis 
1 määratletud plastikmaterjalist 
valmistatud kott, mille paksus on alla 50 
mikroni ning mis antakse tarbijale kaupade 
või toodete müügikohas.

„õhuke plastkandekott” – komisjoni 
määruse (EL) nr 10/2011* artikli 3 punktis 
1 määratletud plastikmaterjalist 
valmistatud ühekordselt kasutatav kott, 
mis antakse tarbijale kaupade või toodete 
müügikohas.

Or. en

Selgitus

50mikronilise paksuse määramine on vastuolus „üks suurus kõigile” lähenemisviisiga, kuna 
liikmesriikidevahelised erisused plastkottide kasutamise tavades on suured. Keskenduma 
peaks selle asemel korduskasutuse kõlbulikkusele, kottide kvaliteedile ja tarbijatele suunatud 
kampaaniatele. Saadaval on mitmeid tugevaid ja korduskasutatavaid plastkotte, mille paksus 
on vähem kui 50 mikronit.

Muudatusettepanek 97
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 3 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Artiklisse 3 lisatakse punkt 2 b:

„2 b. „väga õhuke plastkandekott” –
määruse (EL) nr 10/2011* artikli 3 
punktis 1 määratletud plastikmaterjalist 
valmistatud kott, mille paksus on alla 10 
mikroni;”

Or. en
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Selgitus

Raportöör lisas uue kandekoti mõistega seotud muudatusettepaneku. Seoses väga õhukeste 
kandekottide kasutamise erieesmärkidega peaks need olema eraldi määratletud. Väga õhukesi 
plastkandekotte peaks määratlema paksusega alla 10 mikroni.

Muudatusettepanek 98
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 3 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklisse 3 lisatakse punkt 2 b:

„2 b. „korduskasutatav kott” – kott, mida 
saab korduskasutada vähemalt 
125 korda;”

Or. en

Muudatusettepanek 99
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 c (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 3 – punkt 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Artiklisse 3 lisatakse punkt 2 c:

„2 c. „bioressursipõhised materjalid” –
biomassist saadud materjalid;”

Or. en

Selgitus

Bioressursipõhised materjalid peaksid olema selgelt määratletud. Kooskõlas Euroopa 
Standardikomitee (CEN) kasutatava terminoloogiaga peaks see viitama ainult materjali 
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päritolule.

Muudatusettepanek 100
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 3 – punkt 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Artiklisse 3 lisatakse punkt 2 c:

„2 c. „tööstuslikes tingimustes 
biolagunevad kotid” – kotid, mis 
lagunevad tööstusrajatistes kooskõlas ELi 
standardiga EN 13432 ja mille peab seega 
kasutuselt kõrvaldamisel kokku koguma;”

Or. en

Muudatusettepanek 101
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 c (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 3 – punkt 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Artiklisse 3 lisatakse punkt 2 d:

„2 d. „keskkonnatingimustes 
biolagunevad kotid” – kotid, mis võivad 
igal juhul keskkonda sattuda (nt vette, 
pinnasesse) ja mis lagunevad 20 nädala 
jooksul, andes ökosüsteemile tagasi 
väärtusliku materjali. 
Keskkonnatingimustes biolagunevad 
kotid, mis lagunevad pinnases, aga mitte 
vees, on paksusega vähemalt 50 
mikronit;”
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Or. en

Muudatusettepanek 102
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 3 – punkt 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklisse 3 lisatakse punkt 2 d:

„2 d. „kompostitavad kandekotid” –
kandekotid, mis lagundatakse tööstuslikus 
kompostimises vähemalt 90 % ulatuses 
12 nädala jooksul;”

Or. en

Selgitus

Kandekotid ei peaks kompostimisel probleeme tekitama. Seega peaks need lagunema 
tööstusrajatistes kompostimisel ettenähtud aja jooksul.

Muudatusettepanek 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklisse 4 lisatakse järgmine lõige -
1 a:

„-1 a. Liikmesriigid tagavad, et pakendite 
tootmisel ei ületa kantserogeensete, 
mutageensete või reproduktiivtoksiliste 
ainete või sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavate ainete kontsentratsioon 
0,01 %, ning tagavad, et see ei sisalda nn 
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oksolagunevaid plastmaterjale, nagu on 
sätestatud asjakohastes liidu õigusaktides. 
Need meetmed saavutatakse ...*.

____________

* Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.”

Or. en

Muudatusettepanek 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid võtavad kahe aasta
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist meetmeid, et vähendada 
õhukeste plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil.

1a. Liikmesriigid võtavad kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist meetmeid, et jätkusuutlikult 
vähendada õhukeste plastkandekottide 
tarbimist oma territooriumil vähemalt 
80 % võrra, võrreldes liidu keskmise 
tarbimisega 2010. aastal.

Or. en

Selgitus

Me peame tagama, et liikmesriigid kehtestavad meetmed, millel on pikaajaline mõju. Seega 
peaks eesmärk kehtima ka pärast direktiivis sätestatud tähtaega (kaks aastat pärast 
jõustumist).

Muudatusettepanek 105
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
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Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid võtavad kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist meetmeid, et vähendada 
õhukeste plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil.

1a. Liikmesriigid võtavad kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist meetmeid, et vähendada 
mittebiolagunevate, mittekompostitavate 
õhukeste plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil kooskõlas ELi standardiga 
EN 13432.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad kahe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
meetmeid, et vähendada õhukeste 
plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil.

Liikmesriigid, kus kahe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist on 
õhukeste plastkandekottide tarbimine 
suurem kui 40 ühikut inimese kohta 
aastas, võtavad meetmeid, et vähendada 
tarbimist oma territooriumil, saavutamaks 
eesmärk 40 kotti inimese kohta aastas. 
Teisi liikmesriike kutsutakse üles jätkama 
jõupingutusi, et vähendada samuti 
õhukeste plastkandekottide tarbimist.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriike, kes on juba suuri jõupingutusi teinud, ei tohiks karistada.
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Muudatusettepanek 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid võtavad kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist meetmeid, et vähendada 
õhukeste plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil.

1a. Liikmesriike julgustatakse võtma kahe 
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist meetmeid, et vähendada 
õhukeste plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ 
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad kahe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
meetmeid, et vähendada õhukeste 
plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil.

Liikmesriigid võtavad kahe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
meetmeid, et vähendada õhukeste 
plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil vähemalt 70 % võrreldes 
nende keskmise tarbimisega ELis 
2010. aastal.

Liikmesriigid võtavad nelja aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
meetmeid, et vähendada õhukeste 
plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil vähemalt 80 % võrreldes 
nende keskmise tarbimisega ELis 
2010. aastal.

Or. es
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Muudatusettepanek 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad kahe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
meetmeid, et vähendada õhukeste
plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil.

Liikmesriigid võtavad kahe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
meetmeid, et vähendada plastkandekottide 
tarbimist oma territooriumil ning arendada 
nende korduskasutust ja ringlussevõttu.

Or. es

Muudatusettepanek 110
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid võtavad kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist meetmeid, et vähendada 
õhukeste plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil.

1a. Liikmesriigid võtavad kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist meetmeid, et vähendada 
märkimisväärselt õhukeste 
plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
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Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid võtavad kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist meetmeid, et vähendada 
õhukeste plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil.

1a. Liikmesriigid võtavad kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist meetmeid, eesmärgiga 
vähendada viie aasta jooksul pärast 
riiklike meetmete vastuvõtmist õhukeste 
plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil vähemalt 50 % võrra, 
võrreldes liidu keskmise tarbimisega 2010. 
aastal.

Erandina esimesest lõigust võtavad 
liikmesriigid meetmeid eesmärgiga 
vähendada oma territooriumil selliste 
õhukeste plastkandekottide tarbimist, mis 
on vajalikud hügieeni jaoks – mida 
kasutatakse selliste pakendamata 
toiduainete ja jookide jaoks, mis on ette 
nähtud tarbimiseks kohe või väga 
lühikese aja jooksul pärast ostu 
sooritamist.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad kahe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
meetmeid, et vähendada õhukeste 
plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil.

Liikmesriigid võtavad kahe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
meetmeid, et vähendada õhukeste 
plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil. Nad võtavad vajaduse 
korral arvesse erinevate valdkondlike 
algatuste rakendamisest tingitud tarbimise 
vähenemist, et vältida kehtivate tavade 
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dubleerimist.

Or. fr

Selgitus

Prantsusmaal on välja töötatud mitmeid vabatahtlikke programme, mis on aidanud 
vähendada õhukeste plastkandekottide arvu alates 2002. aastast üle 90 %. Tuleb tunnustada 
juba tehtud vabatahtlikke jõupingutusi (kui nende tulemusi on võimalik tõestada) ja vältida 
uute siseriiklike meetmete kattumist juba olemasolevate meetmetega.

Muudatusettepanek 113
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid võtavad kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist meetmeid, et vähendada 
õhukeste plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil.

1a. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
vähendada õhukeste plastkandekottide 
tarbimist oma territooriumil 2018. aastaks 
80 % võrra, võrreldes keskmise 
tarbimisega 2010. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Marusya Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1а – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid võtavad kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist meetmeid, et vähendada 
õhukeste plastkandekottide tarbimist oma 

1а. Liikmesriigid koostavad programmid 
ja võtavad praktilisi meetmeid kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, et vähendada õhukeste 
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territooriumil. plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil.

Or. bg

Muudatusettepanek 115
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 64/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid võtavad kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist meetmeid, et vähendada 
õhukeste plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil.

Liikmesriigid võtavad kahe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
meetmeid, et vähendada õhukeste 
plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil vähemalt 80 % võrra. Alates 
2020. aastast lõpetavad liikmesriigid 
õhukeste plastkandekottide, sealhulgas 
biolagunevate kottide pakkumise.

Or. en

Selgitus

Hinnameetmed ei ole piisavad plastkottide koguse vähendamiseks. Ühekordselt kasutatavate 
plastkottide keelustamine annaks paremaid tulemusi võrreldes teiste Euroopa Komisjoni 
kaalutud võimalustega, seda eelkõige keskkonnamõju vallas.

Muudatusettepanek 116
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ 
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähenemine tuleb saavutada võrdluses 
[2010. kalendriaastal kasutatud õhukeste 
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plastkandekottide koguarv] (edaspidi 
„algväärtus”), välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid on juba meetmeid võtnud.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Christa Klaß, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ 
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kontrollivad eelkõige, 
millises ulatuses saab plastkandekottide 
tarbimist vähendada, kui pakkuda neid 
toidukaupade jaekauplustes tasu eest.

Or. de

Muudatusettepanek 118
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18
võivad need meetmed hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist,
majanduslikke vahendeid ning 
turustuspiiranguid.

Need meetmed võivad hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist ja
majanduslikke vahendeid.

Or. it

Muudatusettepanek 119
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
võivad need meetmed hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist, 
majanduslikke vahendeid ning 
turustuspiiranguid.

Need meetmed võivad hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist ja 
majanduslikke vahendeid.

Or. de

Selgitus

Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamiseks pole keelud vajalikud. Selle eesmärgi 
saavutamiseks on olemas mõõdukamaid, erinevates liikmesriikides juba tõhusaks osutunud 
vahendeid, nt plastkandekottide müümine.

Muudatusettepanek 120
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
võivad need meetmed hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist, 
majanduslikke vahendeid ning 
turustuspiiranguid.

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
võivad liikmesriigid kasutada riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist, 
majanduslikke vahendeid ning 
turustuspiiranguid.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Gerben-Jan Gerbrandy
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
võivad need meetmed hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist, 
majanduslikke vahendeid ning 
turustuspiiranguid.

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
võivad need meetmed hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist, 
majanduslikke vahendeid ning 
turustuspiiranguid. Sellised meetmed ei 
tohi siiski kujutada endast meelevaldse 
diskrimineerimise vahendit ega varjatud 
piirangut liikmesriikidevahelisele 
kaubandusele.

Or. en

Selgitus

Õhukeste plastkandekottide kasutamise vähendamise meetmed peavad olema 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad ning ei tohi rikkuda aluslepingu siseturgu 
käsitlevaid sätteid.

Muudatusettepanek 122
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
võivad need meetmed hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist, 
majanduslikke vahendeid ning 
turustuspiiranguid.

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
võivad need meetmed hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist, 
tarbijatele suunatud kampaaniaid ja 
ettevõtete kampaaniaid, nagu igapäevaste 
tarbekaupade müüjad, vabatahtlikult 
võetud kohustusi, majanduslikke 
vahendeid ning turustuspiiranguid.

Or. en
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Muudatusettepanek 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
võivad need meetmed hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist, 
majanduslikke vahendeid ning 
turustuspiiranguid.

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18
võivad liikmesriikidele soovitatavad 
mitteseadusandlikud ja mittesiduvad 
meetmed hõlmata vabatahtlike 
vähendamismeetodite kehtestamist, mis 
sisaldavad positiivseid majanduslikke tasu 
vahendeid ning turustuspiiranguid.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama vabalt vastu võtta lõpliku otsuse, kuidas lahendada 
plastkandekottidega seotud keskkonnalast probleemi viisil, mis toimib poekülastajate puhul, 
mis on sobilik inimeste igapäevatoimetustega ning võimalike rahaliste piirangutega. 
Positiivsete boonusinstrumentide, nagu kliendikaartide, rahaliste boonuste kasutamine 
sunnimeetmete asemel soodustab olukorda, kus poekülastajad on suurema tõenäosusega 
valmis oma tarbijaharjumusi muutma – vähendades plastkandekottide kasutamist.

Muudatusettepanek 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
võivad need meetmed hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist, 
majanduslikke vahendeid ning 

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
võivad need meetmed hõlmata
haridusprogramme tarbijatele üldiselt ja 
eelkõige lastele, riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist, 
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turustuspiiranguid. majanduslikke vahendeid ning 
turustuspiiranguid. Sellised 
turustuspiirangud ei tohi siiski hõlmata 
õhukeste plastkandekottide kasutamise 
täielikku keelustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ 
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
võivad need meetmed hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist, 
majanduslikke vahendeid ning 
turustuspiiranguid.

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
võivad need meetmed hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist, 
majanduslikke vahendeid ning 
turustuspiiranguid. Hügieeni- ja 
toiduohutuskaalutlustel, 
tarbimisharjumuste ning alternatiivide 
puudumise tõttu ja selleks et vältida 
toiduainete jäätmeteks muutumist, võivad 
liikmesriigid kehtestada alla 10 mikroni 
paksuste plastkandekottide kohta vähem 
ranged standardid või erandid. 
Samamoodi võivad liikmesriigid tänu üle 
50 mikroni paksuste plastkandekottide 
suuremale korduskasutusnäitajale 
kehtestada nende kottide kohta vähem 
ranged standardid.

Or. es

Muudatusettepanek 126
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
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Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
võivad need meetmed hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist, 
majanduslikke vahendeid ning 
turustuspiiranguid.

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
hõlmavad need meetmed innovatiivseid 
lahendusi, riiklike vähendamiseesmärkide 
kehtestamist, majanduslikke vahendeid 
ning turustuspiiranguid.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Marusya Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
võivad need meetmed hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist, 
majanduslikke vahendeid ning 
turustuspiiranguid.

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
hõlmavad need programmid riiklikke 
vähendamiseesmärke, majanduslikke 
vahendeid ning turustuspiiranguid.

Or. bg

Muudatusettepanek 128
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
võivad need meetmed hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist, 

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 
võivad need meetmed hõlmata riiklike 
vähendamiseesmärkide kehtestamist, 
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majanduslikke vahendeid ning 
turustuspiiranguid.

majanduslikke ja reguleerivaid vahendeid 
ning turustuspiiranguid.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 d (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 d) Artiklisse 4 lisatakse järgmine 
lõige 1 b:

„1 b. Oksobiolagunevad kotid ei sobi 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks ja need 
keelustatakse.”

Or. en

Muudatusettepanek 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Artiklisse 4 lisatakse järgmine 
lõige 1 b:

„1 b. Õhukesed plastkandekotid, mis on 
biolagunevad ja mis on taaskasutusse 
võetavad orgaanilise ringlussevõtu kaudu, 
arvatakse käesoleva direktiivi meetmetest 
välja, eeldusel, et on täidetud kõik 
järgmised tingimused:
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a) neid ei jagata tasuta,

b) neid kasutatakse piirkondades, kus 
need on jäätmekäitluse eest vastutavad 
pädevad asutused heaks kiitnud 
biojäätmete kogumise ja ringlussevõtu 
süsteemi osana,

c) need on selgelt märgistatud, andes 
tarbijale teavet nende edasiseks 
kasutamiseks biojäätmete eraldi 
kogumiseks,

d) need on vastavuses EN 13432 
standardiga,

e) need on bioloogiliselt lagunevad sel 
viisil, et kogu materjal laguneb 
süsinikdioksiidiks, biomassiks ja veeks 
looduslikes tingimustes vähem kui kahe 
aasta jooksul.”

Or. en

Muudatusettepanek 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklisse 4 lisatakse järgmine 
lõige 1 b:

„1 b. Liikmesriigid, kes on kehtestanud 
biojäätmete orgaanilise ringlussevõtu, 
võivad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja arvata 
plastkandekotid, mis on vastavuses 
standardiga EN 13432, eeldusel, et 
täidetud on kõik järgmised tingimused:

i) neid ei jagata tasuta,

ii) need on lubatud jäätmekäitluse eest 
vastutavate pädevate asutuste poolt 
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biojäätmete kogumise ja ringlussevõtu 
süsteemi osana,

iii) need on selgelt märgistatud, andes 
tarbijale teavet nende edasiseks 
kasutamiseks biojäätmete ringlussevõtuks,

iv) need on bioloogiliselt lagunevad sel 
viisil, et kogu materjal laguneb 
süsinikdioksiidiks, biomassiks ja veeks 
looduslikes tingimustes vähem kui kahe 
aasta jooksul, nagu on sätestatud 
asjakohases CEN standardis.”

Or. en

Selgitus

Kõige tõhusam viis vähendada tarbetut kandekottide tarbimist on kehtestada kotile hind. 
Erandiks peaksid olema väga õhukesed plastkotid, mis on vajalikud toiduhügieeni jaoks. 
Liikmesriigid, kes on loonud biojäätmete orgaanilised ringlussevõtusüsteemid, võivad 
käesoleva määruse reguleerimisalast välja arvata kompostitavad õhukesed plastkandekotid, 
mis vastavad standardile EN 13432.

Muudatusettepanek 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklisse 4 lisatakse järgmine 
lõige 1 b:

„1 b. Kotid, mida kasutatakse lahtise, 
pakendamata kauba pakkimiseks, peaksid 
olema välja arvatud lõikes 1a osutatud 
vähendamiseesmärgist, kuna need on 
olulised toiduhügieeni ja tarbija ohutuse 
jaoks.”

Or. en
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Selgitus

Toiduhügieeni ja rahvatervise tagamine on üliolulise tähtsusega. Kotid, mida kasutatakse 
lahtise, pakendamata kauba pakkimiseks, on vajalikud toiduhügieeni säilitamiseks ja tarbija 
ohutuseks ning praegu ei ole teisi valikuvõimalusi, mis täidaksid sama eesmärki. Sellised 
kotid peaksid olema vähendamiseesmärgist välja arvatud.

Muudatusettepanek 133
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklisse 4 lisatakse järgmine 
lõige 1 b:

„1 b. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
tagada, et toidukaupade jaemüüjad ei 
paku õhukesi plastkandekotte tasuta. 
Liikmesriigid tagavad, et toidukaupade 
jaemüüjad küsivad õhukeste 
plastkandekottide eest tasu, mis on tõhus 
ja proportsionaalne.”

Or. en

Muudatusettepanek 134
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklisse 4 lisatakse järgmine 
lõige 1 b:

„1 b. Liikmesriigid tagavad, et 
plastkandekottide tarbimise 
vähendamiseks võetavad meetmed ei 
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suurendaks üldiselt pakendite 
kasutamist.”

Or. en

Muudatusettepanek 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklisse 4 lisatakse järgmine 
lõige 1 b:

„1 b. Euroopa Liit peab kooskõlas 
ettevaatusprintsiibiga töötama kahjulike 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate 
kemikaalide plastkottides kasutamise 
täieliku keelustamise nimel, et tagada 
keskkonna ja inimeste tervise kaitse kõrge 
tase.”

Or. sv

Muudatusettepanek 136
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklisse 4 lisatakse järgmine 
lõige 1 b:

„1 b. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
tagada, et jaemüüjad ei paku kandekotte 
tasuta, välja arvatud väga õhukesi 
plastkandekotte või sellistele väga 
õhukeste plastkandekottidele 
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alternatiivseid kotte, nagu on osutatud 
käesoleva artikli lõikes 1c. Liikmesriigid 
tagavad, et toidukaupade jaemüüjad 
küsivad õhukeste plastkandekottide eest 
tasu, mis on tõhus ja proportsionaalne, 
selleks et saavutada käesoleva artikli 
lõikes 1a sätestatud vähendamiseesmärk. 
Liikmesriigid tagavad, et jaemüüjad 
kehtestavad vähemalt sama hinna teistele 
kandekottidele. Liikmesriigid võtavad 
sellised meetmed ... *. Liikmesriigid, kes 
on loonud eraldi süsteemi biojäätmete 
kogumiseks, võivad nõuda jaemüüjatelt 
selliste õhukeste plastkandekottide, mis on 
kompostitavad ja valmistatud vähemalt 
50 % ulatuses jätkusuutlikul viisil saadud 
bioressursipõhistest materjalidest, hinna 
alandamist kuni 50 %.

________________

* Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev – üks aasta pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.”

Or. en

Selgitus

Kõige tõhusam viis vähendada tarbetut kandekottide tarbimist on lõpetada nende tasuta 
pakkumine. Seda peaks kohaldama kõikide kandekottide suhtes, mitte ainult plastkandekottide 
suhtes, välja arvatud väga õhukestele plastkandekottide või nende alternatiivsete kottide 
suhtes. Liikmesriigid, kes on loonud eraldi süsteemi biojäätmete kogumiseks, võivad 
vähendada täielikult kompostitavate õhukeste plastkandekottide lõivu 50 % võrra. See on 
stiimuliks liikumisel ainult selliste kottide kasutamise suunas, mille puhul on tagatud kohane 
käitlus.

Muudatusettepanek 137
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklile 4 lisatakse järgmine 
lõige 1 b:

„1 b. Liikmesriigid võtavad oma riiklikes 
ennetuskavades arvesse 
ökodisainikriteeriumeid enne toote 
turulelaskmist, nii et plastkottide ja 
eelkõige õhukeste plastkandekottide 
kasutamine piirduks nende juhtudega, 
kus hügieeni- ja toiduohutuskaalutlustel 
või säästlikuma pakendi alternatiivi 
puudumise tõttu tuleb nende kottide 
kasutamist teatud toote puhul lubada.”

Or. es

Selgitus

Mõnede elektroonikakaupade või tekstiiltoodete puhul näiteks on tavaks lisada 
põhipakendisse või -pakki omakorda sisepakendeid, mis on sageli mittevajalikud: 
päevasärgikarbid koos sisemise kilekotiga, elektrilised kodumasinad karpides koos kaabli 
jaoks eraldi kilekotiga jne.

Muudatusettepanek 138
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklisse 4 lisatakse järgmine 
lõige 1 b:

„1 b. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
tagada, et väga õhukeste 
plastkandekottide, mida kasutatakse 
lahtise, pakendamata toidu jaoks (nagu 
puuviljad, köögiviljad ja kondiitritooted), 
arv väheneb ja need asendatakse järk-
järgult kandekottidega, mis on 
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valmistatud keskkonnasõbralikest 
materjalidest ja mida saadakse 
jätkusuutlikul viisil. Liikmesriigid võtavad 
sellised meetmed ...*.

______________

* Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev – kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.”

Or. en

Muudatusettepanek 139
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 –punkt 1 b (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Artiklisse 4 lisatakse järgmine 
lõige 1 c:

„1 c. Liikmesriigid tagavad, et 
plastkandekottide tarbimise 
vähendamiseks võetavad meetmed ei 
suurenda üldiselt pakendite kasutamist 
või jäätmete, sealhulgas toidujäätmete, 
teket.”

Or. en

Muudatusettepanek 140
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklisse 4 lisatakse järgmine 
lõige 1 b:

„1 b. Jaemüüjad lubavad tarbijatel 
keelduda ja jätta müügikohta mis tahes 
pakendi, mida nad peavad üleliigseks, 
eelkõige kandekottide korral. Jaemüüjad 
tagavad, et sellised pakendid võetakse kas 
korduskasutusse või ringlusse.”

Or. en

Muudatusettepanek 141
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
II lisa – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) II lisa lõike 3 punkti d muudetakse 
järgmiselt:

„Biolagunevad pakendijäätmed on 
sellised, mis lagunevad füüsiliselt, 
keemiliselt, termiliselt või bioloogiliselt 
viisil, mil kogu materjal laguneb 
süsinikdioksiidiks, biomassiks ja veeks 
looduslikes tingimustes vähem kui ühe 
aasta jooksul.”

Or. en

Muudatusettepanek 142
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Artiklile 4 lisatakse järgmine 
lõige 1 c:

„1 c. Komisjon ja liikmesriigid edendavad 
vähemalt esimese aasta jooksul pärast 
direktiivi jõustumist teavitus- ja 
teadvustamiskampaaniaid laiemale 
üldsusele tavaliste plastkandekottide liigse 
kasutuse keskkonnakahjulike mõjude 
kohta.”

Or. es

Muudatusettepanek 143
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 c (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Artiklile 4 lisatakse järgmine 
lõige 1 d:

„1 d. Kottide kasutuse vähendamise 
meetmetele võib lisaks võtta 
ökodisainimeetmeid, näiteks 
kaubanduslike sõnumite või 
reklaamitavate tootemarkide jaoks 
trükipinna piiramine eesmärgiga 
vähendada ka keskkonnakahjulike 
trükivärvide ja värvainete kasutamist. 
Seda sätet ei kohaldata sõnumite või 
hoiatuste suhtes, mis käsitlevad 
plastkandekottide kasutuse 
keskkonnamõju nendes liikmesriikides, 
kes valivad seda tüüpi teavitusmeetmed.”

Or. es
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Muudatusettepanek 144
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
vähendada väga õhukeste 
plastkandekottide kasutamist kuiva, 
pakendamata või pakendatud toidu, 
näiteks puu- ja köögiviljade või 
maiustuste pakendamiseks või asendada 
need järk-järgult ümbertöödeldud 
materjalist või biojäätmete eraldi 
kogumise süsteemi korral biotoorainel 
põhinevatest materjalidest kandekottidega 
Liikmesriigid võtavad sellised meetmed 
...*.

________________

* Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. fr

Selgitus

Raportööri muudatusettepanekut 25 tuleks laiendada kaugemale ümbertöödeldud paberist, 
hõlmates ümbertöödeldud materjale laiemas mõttes.

Muudatusettepanek 145
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Lisatakse artikkel 6 a:
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„Artikkel 6 a

Plastkottide vähendamismeetmete liigid

1. Liikmesriigid kehtestavad hierarhia 
(mitmeastmelise mudeli), mis seab 
vähendamise esikohale, sellele järgnevad 
korduskasutatavad kotid, kotid, mis on 
keskkonnatingimustes lagundatavad, 
kotid, mis on tööstuslikes tingimustes 
lagundatavad, ning ühekordselt 
kasutatavad õhukesed plastkandekotid.

2. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
piirata õhukeste plastkandekottide ja 
tööstuslikes tingimustes biolagunevate 
kottide kättesaadavust tarbijatele kaupade 
või toodete müügikohtades. Selliste kottide 
kasutamise keeld jõustub 2020. aastaks 
ning lõivu kasutatakse 
üleminekumeetmena.

Õhukesi plastkandekotte võib kasutada 
värskete toodete pakendamiseks (nt 
piimatooted, liha), juhul kui puuduvad 
vastavad alternatiivid.

Tööstuslikes tingimustes biolagunevaid 
kotte kasutatakse vaid juhul, kui pakkujal 
on õigustatud ootus, et sellised kotid 
kogutakse kokku, nt kohalikuks 
biojäätmete kogumiseks kasutatavad 
kotid, selleks et vältida lisanduvat prügi. 
Sellised kotid toodetakse selliselt, et neid 
on võimalik käidelda samal viisil 
biojäätmetega.

Korduskasutatavaid ja 
keskkonnatingimustes biolagunevaid 
kotte võib tarbijatele jagada ka pärast 
2020. aastat. Toiduainesektoris 
kehtestatakse nendele kottidele lõiv, mis 
on kooskõlas käesoleva direktiivi 
eesmärkidega.

3. Kui kott on keskkonnatingimustes 
biolagunev, peab see olema selgelt kotil 
märgistatud kas märgise, kujundi või 
värvikoodiga. Komisjonil on õigus vastu 
võtta delegeeritud õigusakte selliste 
tähiste määratlemiseks, et tagada kogu 
liitu hõlmav tunnustamine. Liikmesriigid 
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võivad vastu võtta meetmeid teiste 
omaduste tähistamiseks, nagu 
taaskasutus, ringlussevõtt ja 
lagundatavus.

4. Bioressursipõhistel kottidel ei ole 
hävitavat mõju inim- või loomatoiduks 
ettenähtud põllumajandustoodangule ega 
keskkonnale; materjale kasutatakse ainult 
siis, kui need on vastavuses biomassi 
astmelise põhimõttega.

Vastavalt ELi standardile EN 16575 
loetakse bioressursipõhiseks toodet, mis 
on kas täielikult või osaliselt saadud 
biomassist.”

Or. en

Muudatusettepanek 146
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid 12 kuu möödumisel 
käesoleva direktiivi jõustumisest. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid võtavad vastu käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud algatused, 
teadlikkuse suurendamise kampaaniad 
ning õigus- ja haldusnormid 12 kuu 
möödumisel käesoleva direktiivi 
jõustumisest. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti viivitamata komisjonile, 
selleks et lihtsustada liikmesriikidevahelist 
parimate tavade vahetust.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Marusya Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid 12 kuu möödumisel 
käesoleva direktiivi jõustumisest. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid muudavad vajadusel oma 
siseriiklikke õigusakte ja jõustavad 
käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud 
õigus- ja haldusnormid 12 kuu möödumisel 
käesoleva direktiivi jõustumisest. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Or. bg

Muudatusettepanek 148
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid need normid vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse normidesse 
või nende normide ametliku avaldamise 
korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 
ette liikmesriigid.

Kui liikmesriigid need õiguslikud normid 
vastu võtavad, lisavad nad nendesse 
normidesse või nende normide ametliku 
avaldamise korral nende juurde viite 
käesolevale direktiivile. Sellise viitamise 
viisi näevad ette liikmesriigid.

Or. en

Selgitus

Seda ei peaks nõudma mitteõiguslike normide või kampaaniate puhul.

Muudatusettepanek 149
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui liikmesriigid on juba võtnud 
meetmeid 2006. aasta jooksul või pärast 
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seda, on algväärtuseks 2005. aastal 
kasutatud õhukeste plastkandekottide 
koguarv.

Or. en

Selgitus

Algväärtuse lisamine on vajalik, et saaks arvesse võtta liikmesriikide eelnevat tegevust.

Muudatusettepanek 150
Marusya Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastuvõetud 
põhiliste õigus- ja haldusnormide teksti.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastuvõetud 
programmide ja põhiliste õigus- ja 
haldusnormide teksti.

Or. bg

Muudatusettepanek 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a

1. Komisjon hindab käesoleva direktiivi 
tõhusust viis aastat pärast selle 
jõustumist.

2. Läbivaatamine hõlmab nendele 
õhukestele plastkandekottidele sätestatud 
vähendamiseesmärgi hindamist, mida 
pakutakse tarbijale kaupade või toodete 
müügikohas lahtiste, pakendamata 
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toiduainete, nagu värske liha, kala, 
piimatooted, puuviljad, köögiviljad või 
kondiitritooted, pakendamiseks.

Or. en


