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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

17.10.2018 A8-0317/118 

Muudatusettepanek  118 

Karl-Heinz Florenz 

fraktsiooni PPE 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 4 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed, et märkimisväärselt vähendada 

oma territooriumil lisa A osas loetletud 

ühekordsete plasttoodete tarbimist, 

hiljemalt... [kuus aastat pärast käesoleva 

direktiivi ülevõtmise lõppkuupäeva]. 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed, et ulatuslikult ja püsivalt 

vähendada oma territooriumil lisa A osas 

loetletud ühekordsete plasttoodete tarbimist 

2025. aastaks vähemalt 25 %. 

Need meetmed võivad hõlmata riiklikke 

tarbimise vähendamise eesmärke, 

meetmeid, millega tagatakse, et 

müügikohas tehakse lõpptarbijale 

kättesaadavaks korduskasutatavad 

alternatiivid, ning majandushoobasid, 

millega tagatakse, et ühekordselt 

kasutatavaid plasttooteid ei pakuta 

lõpptarbijale müügikohas tasuta. Need 

meetmed võivad varieeruda sõltuvalt 

esimeses lõigus osutatud toodete 

keskkonnamõjust. 

Need meetmed võivad hõlmata meetmeid, 

millega tagatakse, et müügikohas tehakse 

lõpptarbijale kättesaadavaks 

korduskasutatavad alternatiivid, ning 

majandushoobasid, millega tagatakse, et 

ühekordselt kasutatavaid plasttooteid ei 

pakuta lõpptarbijale müügikohas tasuta. 

Need meetmed võivad varieeruda sõltuvalt 

esimeses lõigus osutatud toodete 

keskkonnamõjust nende olelusringi 

jooksul, sealhulgas mahajäetud prügina. 

 Liikmesriigid koostavad riiklikud kavad, 

milles kirjeldatakse käesoleva lõike alusel 

vastu võetud meetmeid. Liikmesriigid 

teavitavad komisjoni nendest kavadest ja 

vajaduse korral ajakohastavad neid. 

Komisjon võib anda kavade kohta 

soovitusi. 

 Käesoleva lõike alusel võetud meetmed 

peavad olema proportsionaalsed ja 

mittediskrimineerivad. Direktiiviga 

94/62/EÜ hõlmatud toodete puhul ei piira 

need meetmed kõnealuse direktiivi artikli 



 

AM\1166538ET.docx  PE624.162v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18 kohaldamist. Liikmesriigid teatavad 

nendest meetmetest komisjonile kooskõlas 

direktiiviga (EL) 2015/1535, kui see on 

kõnealuse direktiivi kohaselt nõutav. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0317/119 

Muudatusettepanek  119 

Karl-Heinz Florenz 

fraktsiooni PPE 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 4 – lõige 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed, mis võimaldaksid püsivalt 

piirata tubakatoodete, eelkõige plasti 

sisaldavate tubakatoodete filtrite mõju 

keskkonnale, vähendades plasti 

sisaldavate tubakatoodete filtrite 

kasutamisest tulenevat prügi järgmiselt: 

50 % aastaks 2025 ja 80 % aastaks 2030, 

võrreldes vahemikus 2014–2016 turule 

lastud plastfiltriga tubakatoodete kaalutud 

keskmisega. 

Or. en 

Selgitus 

Plastfiltrite kasutamise vähendamise eesmärgi puhul peaks võrdlusaluseks olema filtrid, mitte 

kogu tubakatoode. Muudatusettepanekuga kohandatakse seda eesmärki.  
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0317/120 

Muudatusettepanek  120 

Karl-Heinz Florenz 

fraktsiooni PPE 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 2 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Seoses lõike 1 kohaselt loodud süsteemiga 

tagavad liikmesriigid, et lisa E osas 

loetletud ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete tootjad kannavad kõnealustest 

plasttoodetest koosnevate jäätmete 

kogumise ning edasise veo ja käitlemise 

kulud, sealhulgas nende toodetega seotud 

prügi koristamise ja artiklis 10 osutatud 

teadlikkuse suurendamise meetmetega 

seotud kulud. 

 

 

Seoses lõike 1 kohaselt loodud süsteemiga 

tagavad liikmesriigid, et lisa E osas 

loetletud ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete tootjad kannavad kõnealustest 

plasttoodetest koosnevate jäätmete 

kogumise ning edasise veo ja käitlemise 

kulud, vastavalt direktiivis 2008/98/EÜ 

sisalduvate laiendatud tootjavastutust 

käsitlevatele sätetele, ja artiklis 10 

osutatud teadlikkuse suurendamise 

meetmetega seotud kulud. Tootjate poolt 

nende kohustuste täitmiseks makstavad 

rahalised sissemaksed ei ületa kulusid, 

mis on vajalikud nimetatud teenuste 

kulutõhusaks ja proportsionaalseks 

osutamiseks, ja need määratakse kindlaks 

läbipaistval viisil kõigi asjaomaste 

osalejate vahel, kohandatud vastavalt 

direktiivi 2008/98/EÜ artikli 8a lõike 4 

punktile a. 

Or. en 



 

AM\1166538ET.docx  PE624.162v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0317/121 

Muudatusettepanek  121 

Karl-Heinz Florenz 

fraktsiooni PPE 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 15 – lõige 3 – punkt c 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) on tehtud piisavalt teaduslikke ja 

tehnilisi edusamme ning töötatud välja 

käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 

kuuluvate ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete suhtes kriteeriumid või 

standard nende merekeskkonnas 

biolagunevuse kohta ning nende 

ühekordselt kasutatavad asendustooted, et 

teha vajaduse korral kindlaks, milliste 

toodete turulelaskmise suhtes tule enam 

piiranguid kohaldada. 

(c) on tehtud piisavalt teaduslikke ja 

tehnilisi edusamme ning töötatud välja 

käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 

kuuluvate ühekordselt kasutatavate 

plasttoodete suhtes kriteeriumid või 

standard nende merekeskkonnas 

biolagunevuse kohta ning nende 

ühekordselt kasutatavad asendustooted, 

tuginedes kohapealsetele katsetele mere 

tegelikes elutingimustes, ja kus plasttoote 

biolagunemise tulemusel tekib 

süsinikdioksiid (CO2), biomass ja vesi, 

mis viiakse täielikult uuesti tagasi 

looduslikku süsiniku- ja 

lämmastikuringesse, kahjustamata 

ökosüsteemi tasakaalu piisavalt lühikese 

aja jooksul, et see ei jõuaks kahjustada 

mereelustikku ega kuhjuda keskkonda. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0317/122 

Muudatusettepanek  122 

Karl-Heinz Florenz 

fraktsiooni PPE 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 17 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid rakendavad 

komisjoni VKEde määratluse (mis jõustub 

... [käesoleva direktiivi jõustumise 

kuupäev]) kohaselt kindlaks määratud 

mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate suhtes meetmeid, mis on 

vajalikud, et järgida artiklit 5 ja artikli 7 

lõiget 1 alates... [2 aastat pärast artikli 17 

lõike 1 lõigus 2 määratletud 

ülevõtmisperioodi ] ja artikli 6 lõiget 

1 alates ... [2 aastat pärast artikli 17 lõike 

1 lõigus 2 määratletud ülevõtmisperioodi]. 

Or. en 



 

AM\1166538ET.docx  PE624.162v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0317/123 

Muudatusettepanek  123 

Karl-Heinz Florenz 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa – A osa – taane 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Eriti õhukesed plastkandekotid, välja 

arvatud juhul, kui need on vajalikud 

hügieenipõhjustel või niiskete lahtiste 

toidukaupade pakkimiseks 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0317/124 

Muudatusettepanek  124 

Karl-Heinz Florenz 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa – E osa – viimane taane (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Koduseks tarbimiseks mõeldud 

õhukindla kaanega jogurtitopsid 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0317/125 

Muudatusettepanek  125 

Karl-Heinz Florenz 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa – D osa – taane 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

— Õhupallid, v.a tööstuslikud või 

muuks kutseliseks kasutuseks ja 

otstarbeks mõeldud õhupallid, mida 

tarbijatele ei jagata 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0317/126 

Muudatusettepanek  126 

Karl-Heinz Florenz 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa – E osa – taane 7 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

— Õhupallid, v.a tööstuslikud või 

muuks kutseliseks kasutuseks ja 

otstarbeks mõeldud õhupallid, mida 

tarbijatele ei jagata 

välja jäetud  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0317/127 

Muudatusettepanek  127 

Karl-Heinz Florenz 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Seoses selliste ühekordselt kasutatavate 

plasttoodetega, millel ei ole kergesti 

kättesaadavaid sobivad ja kestlikumaid 

alternatiive, peaksid liikmesriigid 

kooskõlas „saastaja maksab“ põhimõttega 

samuti kehtestama laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid, et katta 

jäätmekäitluse ja prügi koristamise ning 

prügi vältimiseks ja vähendamiseks 

võetavate teadlikkuse suurendamise 

meetmete kulud. 

Seoses selliste ühekordselt kasutatavate 

plasttoodetega, millel ei ole kergesti 

kättesaadavaid sobivad ja kestlikumaid 

alternatiive, peaksid liikmesriigid 

kooskõlas „saastaja maksab“ põhimõttega 

samuti kehtestama laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid, et katta 

jäätmekäitluse ning prügi vältimiseks ja 

vähendamiseks võetavate teadlikkuse 

suurendamise meetmete vajalikud kulud ja 

tegeleda tarbijate väärkäitumisega. 

 Need kulud ei tohiks ületada kulusid, mis 

on vajalikud selleks, et osutada nimetatud 

teenuseid kulutõhusalt, ja need tuleks 

kehtestada läbipaistval viisil kõigi 

asjaomaste osalejate vahel vastavalt 

direktiivi 2008/98/EÜ artikli 8a lõike 4 

punktile a. Kulud peaksid olema 

proportsionaalsed ja põhinema direktiivi 

2008/98/EÜ artikli 8a lõike 1 kohaselt 

kehtestatud selgetel eesmärkidel. 

Or. en 

 

 


