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Ettevõtlusorganisatsioonide ühispöördumine  
seoses direktiiviga 2019/904 teatavate plasttoodete 
keskkonnamõju vähendamise kohta 
 
Lugupeetud Rene Kokk! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Põllumajandus-
Kaubanduskoda, Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Plastitööstuse 
Liit, Eesti Leivaliit, Eesti Kalaliit, Eesti Karastusjookide Tootjate Liit, Eesti Alkoholitootjate 
ja Maaletoojate Liit ning Eesti Õlletootjate Liit pöörduvad Keskkonnaministeeriumi poole 
ettepanekuga paluda Euroopa Liidu institutsioonidel lükata edasi direktiivi 2019/904 
teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta (edaspidi: Ühekordse plasti 
direktiiv) ülevõtmise tähtaeg vähemalt ühe aasta võrra. Järgnevalt põhjendame lähemalt 
oma ettepanekut.  

1. Ühekordse plasti direktiivis sisalduvate meetmete tähtaegne rakendamine võib 
muuta võitluse koroonaviiruse pandeemiaga märgatavalt keerulisemaks. 
Ühekordse plasti direktiiv reguleerib ühekordse kasutusega plastist toodete edasise 
kasutamise tingimusi. Direktiivi mõjualasse kuuluvad ühekordse kasutusega plasti 
sisaldavad nii toiduga vahetult kokku puutuvad pakendid, aga ka isikukaitse varustus, 
meditsiinitarvikud kui ka medikamentide pakendid. 

Juhime tähelepanu sellele, et ühekordse kasutusega plastist tooted on rahvatervise 
kaitsmisel äärmiselt olulised, nende abil tagatakse ohutu toidutootmine, täidetakse 
hügieenireegleid ning välditakse toodete saastumist transpordi ja müügi käigus. 
Nimetatud tooted annavad täna märkimisväärse panuse koroonaviiruse leviku 
ohjeldamiseks. 

Pakendites kasutatavaid plaste on keeruline ja kohati ka võimatu asendada muude 
samaväärsete materjalidega, sest sobivad alternatiivid enamasti puuduvad. Meie 
hinnangul võib Ühekordse plasti direktiivis sisalduvate meetmete tähtaegne 
rakendamine muuta võitluse koroonaviiruse pandeemiaga märgatavalt keerulisemaks. 

2. Direktiivi rakendamine on tehniliselt keeruline. 
Hetkel puudub täpne loetelu toodetest, mis lähevad Ühekordse plasti direktiivi 
reguleerimisalasse. Meile teadaolevalt täpsustavad Euroopa Komisjoni poolt värvatud 
eksperdid alles direktiivi kohaldamisala. Seetõttu ei ole hetkel teada, kuidas Ühekordse 
plasti direktiivi rakendamine hakkab välja nägema ja kui palju kulusid lisandub 
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ettevõtjatele. Teadmatuse tõttu pole ettevõtjatel olnud võimalik tooteid uute nõuetega 
kohandada ega teha vastavaid investeeringuid.  

3. Koroonaviirusest tingitud majanduskriis vähendab ettevõtjate 
investeerimisvõimekust. 
Koroonaviirusest tingitud majanduskriis on investeeringute võimekust märkimisväärselt 
vähendanud. Samas toodete vastavusse viimine direktiivi nõuetele eeldab teatud 
sektoritelt suures mahus investeeringuid. 

Arvestades koroonaviiruse pandeemia tõttu oluliselt muutunud 
majanduskeskkonda, ühiskonna muutunud rõhuasetusi ning Ühekordse plasti 
direktiivi ümber valitsevat segadust ei ole meie hinnangul võimalik direktiivi 
kvaliteetselt ja osapooli kaasavalt liikmesriikide õigusesse üle võtta 3. juuliks 
2021. Seetõttu teeme Keskkonnaministeeriumile ettepaneku paluda Euroopa Liidu 
institutsioonidel lükata direktiivi ülevõtmine siseriiklikusse õigusesse vähemalt 
aasta võrra edasi. Loodame, et selleks ajaks viirus taandub, ettevõtjad suudavad 
taastada kriisieelse majandustegevuse ja neil tekib jällegi võimalus rohkem 
ressursse kulutada keskkonnahoiu eesmärkide saavutamisele. 
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