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Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine 
COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 a (uus) 

 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Liikmesriikide võetavad meetmed 

võivad hõlmata majanduslike vahendite 

kasutamist, näiteks hinnakujundust, mis 

on osutunud eriti tõhusaks vahendiks 

plastkandekottide kasutamise 

vähendamisel. Liikmesriigid võivad 

julgustada toidu müügiga tegelevaid 

ettevõtjaid, et nad ei annaks kaupade või 

toodete müügikohas tasuta 

plastkandekotte, välja arvatud väga 

õhukesed plastkandekotid või neid 

asendavad tooted. Samuti võivad 

liikmesriigid ergutada ettevõtjaid, kes 

tegelevad üksnes toiduks 

mittekasutatavate toodete müügiga, mitte 

andma kaupade või toodete müügikohas 

tasuta plastkandekotte. 

Or. en 
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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. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 b) Kompostitavatest materjalidest 

valmistatud plastkandekotid kahjustavad 

keskkonda vähem kui tavapärased 

plastkandekotid, kui on olemas 

biojäätmete kogumise võimalus. Juhul kui 

plastkandekottide kasutamisel on olulisi 

eeliseid, näiteks väga õhukeste 

plastkandekottide kasutamisel kuivade, 

lahtiste ja pakendamata toidukaupade 

(puu- ja köögiviljad ning kondiitritooted) 

pakkimiseks, tuleks tavapärased väga 

õhukesed plastkandekotid järk-järgult 

asendada väga õhukeste kompostitavate 

plastkandekottidega, tingimusel et on 

olemas biojäätmete kogumise võimalus. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

 „-2 a. „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 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 

võivad need meetmed hõlmata riiklike 

vähendamiseesmärkide kehtestamist, 

majanduslikke vahendeid ning 
turustuspiiranguid. 

Liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi 

nõuete täitmiseks kasutada majanduslikke 
vahendeid. Sellised meetmed ei tohi siiski 

kujutada endast meelevaldse 

diskrimineerimise vahendit ega varjatud 

piirangut liikmesriikidevahelisele 

kaubandusele. 

Or. en 

 
 


