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LÜHISELGITUS

Direktiivi eesmärk on luua ühesugune õiguskeskkond ja tagada selle laialt kasutatava 
pakendiliigi tootjatele ja tarbijatele õiguskindlus.

Esitatud muudatusettepanekute eesmärk on veelgi parandada direktiivi teksti, et suurendada 
õiguskindlust tootmissektori ja kogu toodete kasutajaringi jaoks, mis hõlmab laia 
turustussektorit ja tarbijaid.

Plastkottide turu keerukust arvesse võttes on direktiivis põhjalikult käsitletud suuremat osa 
plastkottide kasutamise valdkondadest ning kõnesolevad tooted jagatakse kaheks suureks 
rühmaks. Kõige enam kasutatavad ja levinud on 11–50 mikroni paksused plastkotid ehk 
kõigile ostukottidena tuntud kilekotid ja samuti laialt kasutatavad nn üliõhukesed plastkotid, 
mille paksus on 1–10 mikronit ja mis on peamiselt mõeldud kaalukaubana müüdava puu- ja 
juurvilja pakendamiseks.

11–49 mikroni paksuseid plastkotte võib üldiselt lugeda plastkottide hulka, mille kasutamist 
tuleb järk-järgult vähendada. Sellesse kategooriasse mõõtmete ja kaalu poolest kuuluvad 
kotid, mis vastavad standardile EN 13432 (2002), on põhjendatult sellest direktiivist välja 
jäetud, sest lisaks sellele, et neid kasutatakse tavaliselt kauba müügikohast äraviimiseks, on 
neid pärast võimalik kasutada ka biolagunevate jäätmete pakendina kooskõlas jäätmepoliitika 
raamdirektiiviga 2008/98/EÜ.

Plastkotte, mille paksus jääb 1 ja 10 mikroni vahele, kasutatakse kaalukaubana müüdava puu-
ja juurvilja pakendamiseks ning tuleb rõhutada selle pakendiliigi tähtsust, sest see on 
alternatiiv ülepakkimisele, kuid tagab samas lahtiselt müüdavate toiduainete müügile 
esitatavate põhiliste hügieeninõuete täitmise. Eesmärk vähendada selle jaekaubanduses 
kasutatava pakkevahendi kasutamist tuleb saavutada sobiva aja jooksul, et oleks võimalik 
need asendada biolagunevast ja kompostitavast materjalist pakendiga.

Euroopa Komisjon peab tööstuspoliitikat käsitleva teatise „Tugevam Euroopa tööstus 
majanduse kasvuks ja taastumiseks” (COM 2012/582) uuendatud versioonis 
bioressursipõhiseid tooteid esmatähtsaks Euroopa tööstuse arengu toetamisel. Eelkõige 
kinnitab komisjon järgmist: „Bioressursipõhised tootmisharud kasutavad taastuvaid ressursse 
või on oma tootmisprotsessi korraldanud bioressursipõhiselt. Bioressursipõhistel toodetel on 
tööstusliku konkurentsivõime ja keskkonna seisukohalt palju eelised.” Ning lisab: „ELi 
bioressursipõhiste keemiatoodete (sh bioplasti, biomäärdeainete, biolahustite, 
biopindaktiivsete ainete ja keemiatööstuse tooraine) maht suureneb 2020. aastaks 
hinnanguliselt 5,3 % võrra aastas – seega oleks selle valdkonna turu väärtus 40 miljardit eurot 
ning juba ainuüksi biokeemiatööstuses loodaks rohkem kui 90 000 töökohta.”
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

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 direktiivid7. 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 oluliselt 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 direktiivid7. 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. Vähendamist tuleks 
samuti korraldada nii, et selle puhul 
tehakse vahet õhukestel ja väga õhukestel 
kandekottidel, ning tempos, mis 
võimaldab turul leida väga õhukeste 
kandekottide kasutamisele toimivaid 
alternatiivseid pakendamislahendusi, mis 
vastaksid siiski tarbijate ootustele seoses 
hügieeni ja värskusega, ning et 
vähendamine ei tooks kaasa ülepakkimise 
ohtu, sest tootjad püüavad tooteid kaitsta 
juba tootmiskohast peale.

__________________ __________________
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7 ELT L 312, 22.11.2008, lk 3. 7 ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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 jagaks tasuta 
plastkandekotte, välja arvatud õhukesed 
plastkotid, mis vastavad standardile EN 
13432 (2002) ja mida saab taaskasutada 
orgaaniliste jäätmete pakendina 
kooskõlas jäätmedirektiiviga 2008//98/EÜ.
Liikmesriigid peaksid samuti saama 
kasutada majanduslikke vahendeid, 
näiteks makse, 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 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Väga õhukesed plastkandekotid, 
mida kasutatakse selliste niiskete, lahtiste 
ja pakendamata toidukaupade 
pakkimiseks nagu liha, kala ja 
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piimatooted, on vajalikud toiduhügieeni 
tõttu ja need tuleks seetõttu vabastada 
käesoleva direktiivi 
vähendamiseesmärgist.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Väga õhukesed plastkandekotid, 
mida kasutatakse selliste kuivade, lahtiste 
ja pakendamata toidukaupade 
pakkimiseks nagu puu- ja köögiviljad 
ning kondiitritooted, täidavad muid 
funktsioone, mis ei ole üksnes selliste 
toodete kandmine. Sellised kandekotid 
võivad aga prügi tekkimisele olulisel 
määral kaasa aidata. Seepärast tuleks 
nende tarbimist vähendada või need järk-
järgult asendada pakenditega, mis on 
valmistatud biotoorainel põhinevatest ja 
kompostitavatest keskkonnasäästlikult 
saadud materjalidest, või ümbertöödeldud 
paberiga tingimusel, et seda tehakse 
sellisel viisil ja aja jooksul, mis võimaldab 
turul leida toimivaid alternatiivseid 
pakendamislahendusi ja hoida selle 
tulemusena ära toodete ülepakkimist 
algusest peale.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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 
teket üldiselt suurendada ja seepärast 
tuleks vähendamiseks ja asendamiseks 
ettenähtud üleminekuperioodi puhul võtta 
nõuetekohaselt arvesse aega, mida turg 
vajab vähendamisega kohanemiseks, ning 
veelgi olulisema küsimusena 
pakenditööstuse võimet tarnida 
vastuvõetavaid alternatiivseid tooteid.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Biolagunevate toodete standardile 
E13432 vastavate õhukeste ja väga 
õhukeste plastkottide propageerimine on 
kooskõlas eesmärkidega, mis on 
püstitatud komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Tugevam Euroopa 
tööstus majanduse kasvuks ja 
taastumiseks”, ja ELi jõupingutustega 
taastada tööstuse konkurentsivõime ning 
elavdada majandust. ELi
bioressursipõhiste keemiatoodete maht 
suureneb 2020. aastaks hinnanguliselt 5,3 
% võrra aastas ning seega on selle 
valdkonna turu väärtus 40 miljardit eurot 
ja ainuüksi biokeemiatööstuses luuakse 
90 000 töökohta.

Or. en



PE527.872v02-00 8/9 PA\1018393ET.doc

ET

Muudatusettepanek 7

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

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 11–50 
mikroni ning mis antakse tarbijale kaupade 
või toodete müügikohas.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklisse 3 lisatakse punkt 2b:

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

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

Artiklile 3 lisatakse uus lõik 2c:

Käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
jäetakse välja õhukesed plastkotid, mis 
vastavad standardile EN 13432 (2002) ja 
mida saab taaskasutada orgaaniliste 
jäätmete pakendina kooskõlas 
jäätmedirektiiviga 2008//98/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 10

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

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 
õhukeste plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil, ja kolme aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
meetmeid, et vähendada väga õhukeste 
plastkandekottide tarbimist oma 
territooriumil.

Or. en


