
 

AM\1166931ET.docx  PE624.162v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

23.10.2018 A8-0317/124/rev 

Muudatusettepanek  124/rev 

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 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ühekordselt kasutatavad plasttooted, mida 

hõlmab artikkel 4 tarbimise vähendamise 

kohta 

Ühekordselt kasutatavad plasttooted, mida 

hõlmab artikkel 4 tarbimise vähendamise 

kohta 

 – Joogitopsid, k.a nende korgid ja 

kaaned 

– Toidupakendid, st kaanega või 

kaaneta mahutit, nt karbid, millest 

pakutakse valmistoitu, mis on mõeldud 

otse mahutist tarbimiseks kohapeal või 

kaasa võtmiseks, nt kiirtoidu pakkumiseks 

kasutatavad pakendid, v.a joogipakendid, 

taldrikud ning toitu sisaldavad pakid ja 

pakkematerjalid 

– Toidupakendid, st kaanega või 

kaaneta mahutid, nt karbid, millest 

pakutakse valmistoitu, mis on mõeldud 

otse mahutist tarbimiseks kohapeal või 

kaasa võtmiseks, nt kiirtoidu pakkumiseks 

kasutatavad pakendid, v.a joogipakendid, 

taldrikud ning toitu sisaldavad pakid ja 

pakkematerjalid 

 Toidu müümine ühe inimese portsjoni 

suuruses pakendis või söögiriistu 

sisaldavas pakendis näitab, et see toit on 

ette nähtud otse pakendist tarbimiseks. 

 Edasise valmistamise mõiste hõlmab 

selliseid tegevusi nagu kuumutamine, 

keeva vee lisamine, pesemine, viilutamine 

ja lõikamine. 

 Käesoleva lisa A, E ja G osadega 

hõlmatud ühekordselt kasutatavate 

plastist toidupakendite näited: 

 – Kiirtoidupakendid, näiteks külmalt 

tarbimiseks mõeldud toitu või salatit 

sisaldavad karbid 

 – Kiirtoidupakendid, näiteks 
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kuumalt tarbimiseks mõeldud toitu või 

salatit sisaldavad karbid, välja arvatud 

juhul, kui tarbija peab pärast toote ostmist 

ise toitu kuumutama 

 – Burgeri-, võileiva- ja wrapikarbid 

 – Ühe inimese portsjoni suuruses 

pakendis ja ühekaupa müüdav värske või 

töödeldud toit, mis ei vaja edasist 

valmistamist (näiteks puuviljad, 

köögiviljad, magustoidud või jäätised) 

 Selliste pakendite näited, mis ei ole 

käesoleva lisa A, E ja G osadega 

hõlmatud ühekordselt kasutatavad plastist 

toidupakendid: 

 – Kuivtoidu või külmalt müüdava 

edasist valmistamist eeldava toidu 

pakendid 

 – Pakendid, mis sisaldavad toitu 

rohkem kui ühe inimese portsjoni 

suuruses koguses 

 – Ühe inimese portsjoni suuruses 

pakendis toit, mida müüakse rohkem kui 

ühe kaupa 

 – Koduseks tarbimiseks mõeldud 

õhukindla kaanega jogurtitopsid 

– Joogitopsid  

Or. en 

 

 

 


