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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0317/103 

Muudatusettepanek  103 

Margrete Auken 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 5 a 

 Kasutuspiirangud 

 Liikmesriigid keelavad avalikel või 

eraüritustel tahtlikult keskkonda lasta lisa 

B a osas loetletud ühekordselt 

kasutatavaid plasttooteid. 

Or. en 

(Seotud sama autori muudatusega lisa uue osa B a kohta.) 

Selgitus 

Õhupallid on randadel leiduva prügi liikide esikümne hulgas. Nad tekitavad reostust ja ohustavad 

elusloodust. Neid ei tohiks enam lihtsalt lõbu pärast keskkonda lasta. Mitmed omavalitsused on 

kehtestanud keelud õhupallide massilisele keskkonda laskmisele (Ühendkuningriigis üle 50 omavalitsuse). 

Mitu USA osariiki on samuti sellise keelu kehtestanud (California, Florida, Tennessee, Virginia). 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0317/104 

Muudatusettepanek  104 

Margrete Auken 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 

direktiivi 2008/98/EÜ laiendatud 

tootjavastutuse sätetega luuakse laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid plasti sisaldavate 

liidu turule lastavate kalapüügivahendite 

jaoks. 

3. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 

direktiivi 2008/98/EÜ laiendatud 

tootjavastutuse sätetega luuakse laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid plasti sisaldavate 

liidu turule lastavate kalapüügivahendite 

jaoks. 

Nende süsteemide abil tagavad 

liikmesriigid, et igal aastal saavutatakse 

plasti sisaldavate püügivahendite 

minimaalne kogumise määr. Alates 2025. 

aastast on minimaalne kogumise määr 80 

% ja see arvutatakse asjaomasel aastal 

asjaomases liikmesriigis turule lastud 

plasti sisaldavate püügivahendite 

kogumassi alusel, väljendatuna 

protsendimäärana asjaomases 

liikmesriigis kolmel eelneval aastal turule 

lastud plasti sisaldavate püügivahendite 

keskmisest massist. 

Lisaks tagavad liikmesriigid, et laiendatud 

tootjavastutuse süsteemide abil 

saavutatakse 2025. aastaks vähemalt 15 % 

kalapüügivahendite ringlussevõtu 

eesmärk. Selle eesmärgi saavutamiseks 

võivad liikmesriigid täiendavalt nõuda, et 

nendes süsteemides muu hulgas 

a) määratakse kindlaks rahalised 

sissemaksed kooskõlas direktiivi 

2008/98/EÜ artikli 8a lõikega 4, et 

edendada korduskasutamiseks ja 

ringlussevõtuks ettenähtud 

kalapüügivahendite turule laskmist; 
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b) luuakse tagatisrahasüsteem, mis 

ergutab vanade, mahajäetud või 

kasutuskõlbmatute kalapüügivahendite 

tagastamist; 

c) kasutatakse seire-, jälgimis- ja 

aruandlusprogramme. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni mõjuhinnangu kohaselt (vt lk 62) tuuakse ELis lõpuks kaldale keskmiselt 80 % aastas ostetud 

kalapüügivahenditest. Seepärast tuleks kehtestada liigiti kogumise eesmärgiks 80 % ja mitte ainult 50 %, 

nagu on vastu võetud ENVI-komisjonis (muudatusettepanek 64). Võttes võrdlustasemeks kolmel aastal 

turule lastud keskmise koguse, saame võtta arvesse tarbimise kõikumist. 
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18.10.2018 A8-0317/105 

Muudatusettepanek  105 

Margrete Auken 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B a osa (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 B a Ühekordselt kasutatavad 

plasttooted, mida hõlmab artikkel 5 a 

kasutuspiirangute kohta 

 – Õhupallid, v.a tööstuslikud või muuks 

kutseliseks kasutuseks ja otstarbeks 

mõeldud õhupallid, mida tarbijatele ei 

jagata 

Or. en 

Selgitus 

Õhupallid on randadel leiduva prügi liikide esikümne hulgas. Nad tekitavad reostust ja ohustavad 

elusloodust. Neid ei tohiks enam lihtsalt lõbu pärast keskkonda lasta. Mitmed omavalitsused on 

kehtestanud keelud õhupallide massilisele keskkonda laskmisele (Ühendkuningriigis üle 50 omavalitsuse). 

Mitu USA osariiki on samuti sellise keelu kehtestanud (California, Florida, Tennessee, Virginia). 

 


