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Põhjendus 3 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 b) Vastavalt jäätmehierarhiale on kõige 

esimesel kohal vältimine. Seetõttu on 

määratud kindlaks kogu ELi hõlmav 

vähendamise eesmärk. Plastkandekottidel 

on siiski mitu otstarvet ning neid saab 

kasutada ka edaspidi. Selleks et tagada, et 

vajalikud plastkandekotid keskkonda ei 

satuks, tuleks laiendada 

jäätmekäitlusinfrastruktuuri, eriti 

ringlussevõttu, ning tuleks tarbijaid 

teavitada nõuetekohasest jäätmekäitlusest.  
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Plastkandekotid, mida kasutatakse 

niiskete, lahtiste toiduainete, näiteks 

värske liha, kala ja piimatoodete 

pakendamiseks ning plastkotid, mida 

kasutatakse pakendamata 

valmistoiduainete hoidmiseks või 

pakendamata või lahtiselt müüdavate 

toiduainete ja jookide hoidmiseks, mis on 

ette nähtud tarbimiseks kohe või väga 

lühikese aja jooksul pärast ostu 

sooritamist, on vajalikud toiduhügieeni 

jaoks ning seega peaksid olema käesoleva 

direktiivi reguleerimisalast välja arvatud. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1) Artiklisse 3 lisatakse punkt -2a: 

 „-2a. „plastkandekott” – määruse (EL) nr 

10/2011 artikli 3 punktis 1 määratletud 

plastikmaterjalist valmistatud kott, 

sangadega või ilma, mis antakse tarbijale 

kaupade või toodete müügikohas kaupade 

kandmiseks. Plastkandekotte, mis on 

vajalikud toiduhügieeni jaoks niiskete, 

lahtiste toiduainete, näiteks värske liha, 

kala ja piimatoodete pakendamisel ning 

plastkotte, mida kasutatakse pakendamata 

valmistoiduainete hoidmiseks või 

pakendamata või lahtiselt müüdavate 

toiduainete ja jookide hoidmiseks, mis on 

ette nähtud tarbimiseks kohe või väga 

lühikese aja jooksul pärast ostu 

sooritamist, ei loeta käesoleva direktiivi 

tähenduses plastkandekottideks.” 

Or. en 

 
 


