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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 282/2008,
27. märts 2008,
toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plastist
materjalide ja esemete ning määruse (EÜ) nr 2023/2006 muutmise
kohta
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta
määrust (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud
materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid
80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

pärast konsulteerimist Euroopa Toiduohutusametiga (edaspidi „toiduo
hutusamet”),

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direk
tiiviga 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (2) edenda
takse pakendijäätmete taaskasutamist ja põletamist jäätmepõletu
settevõtetes energia taaskasutamiseks ning pakendijäätmete ring
lussevõttu.

(2)

Määruses (EÜ) nr 1935/2004 on sätestatud toiduga kokkupuutu
vaid materjale ja esemeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
erinevuste likvideerimise üldpõhimõtted ja selle artikli 5 lõikes
1 on ette nähtud materjali- ja esemerühmade suhtes kohaldatavate
erimeetmete võtmine. Kõnealuse määruse kohaselt on ringlusse
võetud plastist materjale ja esemeid käsitlevate eeskirjade ühtlus
tamine esmatähtis ülesanne.

(3)

Komisjoni 6. augusti 2002. aasta direktiivis 2002/72/EÜ toiduga
kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -toodete
kohta (3) on sätestatud eeskirjad plastmaterjalide ja -esemete
jaoks, mis on ette nähtud kokkupuutumiseks toiduga.

(4)

Plastmaterjalist pakendijäätmed võivad sisaldada jääke varasemast
kasutamisest ning väärkasutamisest ja mittelubatud ainetest
tekkinud saasteaineid. Seepärast tuleks kehtestada erinõuded, et
tagada ringlussevõetud plastist toodetud ning toiduga kokkupuu
tumiseks ettenähtud materjalide ja esemete vastavus määruse
(EÜ) nr 1935/2004 artikli 3 nõuetele.

(1) ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.
(2) EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga
2005/20/EÜ (ELT L 70, 16.3.2005, lk 17).
(3) EÜT L 220, 15.8.2002, lk 18. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga
2007/19/EÜ (ELT L 91, 31.3.2007, lk 17).
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(5)

Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr
2023/2006 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja
esemete heade tootmistavade kohta (1) on sätestatud häid tootmis
tavasid käsitlevad eeskirjad määruse (EÜ) nr 1935/2004 I lisas
loetletud toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjali- ja
esemerühmade ning nende kombinatsioonide või nende valmista
misel kasutatavate ringlussevõetud materjalide ja esemete jaoks.

(6)

Plastijäätmeid on ringlussevõetud materjalide ja esemete toot
miseks võimalik töödelda mehaaniliselt või lagundada keemilise
depolümeerimise teel monomeerideks ja oligomeerideks. Keemi
lise depolümeerimise tulemusena saadud monomeere ja oligo
meere tuleb käsitada samamoodi kui keemilise sünteesi abil
toodetud monomeere. Seetõttu peavad ka nemad saama direktiivis
2002/72/EÜ sätestatud monomeeride ja lisaainete loa ning nad
peavad vastama selles kehtestatud spetsifikaatidele ja puhtusekri
teeriumidele. Seetõttu peaks jätma asjaomased ained käesoleva
määruse reguleerimisalast välja.

(7)

Toiduga kokkupuutuvate plastmaterjalide tootmisest tekkinud
lõikejäägid ja tükid, mis ei ole olnud toiduga kokkupuutes või
muul viisil saastatud ja mis on tootmishoonetes uuteks toodeteks
ümber sulatatud või müüdud määruses (EÜ) nr 2023/2006 sätes
tatud heade tootmistavade eeskirjade kohaselt kvaliteedikontrolli
süsteemi osana kolmandale isikule, loetakse toiduga kokkupuutu
vate toodete jaoks sobivaks ja tuleks jätta käesoleva määruse
reguleerimisalast välja. Kõik muud toiduga kokkupuutuvate plast
materjalide tootmisest tekkinud lõikejäägid ja tükid peaksid
kuuluma käesoleva määruse reguleerimisalasse.

(8)

Käesoleva määruse kohane loa andmise menetlus ei tohiks
hõlmata ringlussevõetud plasti, mida kasutatakse direktiivis
2002/72/EÜ kindlaksmääratud funktsionaalse plasttõkkekihi
taga. Direktiivis 2002/72/EÜ sätestatud funktsionaalse plasttõkke
kihi taga kasutatavaid aineid käsitlevaid eeskirju loetakse piisa
vaks, et tagada ohutus ka funktsionaalse plasttõkkekihi taga kasu
tatava ringlussevõetud plasti puhul.

(9)

Direktiivis 2002/72/EÜ on sätestatud loetelud ainetest, mida on
lubatud kasutada toiduga kokkupuutuvate plastmaterjalide ja
-esemete valmistamisel. Kõnealuste ainete ohutust on hinnatud
ja nende ohutuks kasutamiseks on kehtestatud migratsiooni piir
normid. Et tagada ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete
puhul sama ohutustase, tuleks ringlussevõetud plastile lisada
ainult lubatud monomeere ja lisaaineid ning ka toiduga kokku
puutuvate ringlussevõetud plastist materjalide puhul tuleks järgida
samu migratsiooni piirnorme.

(10)

Direktiivis 2002/72/EÜ on sätestatud vastavusdeklaratsioon ja
tõendusdokumentide pidamine, et tagada plastmaterjali ohutut
kasutamist käsitleva asjakohase teabe vahetamine käitlejate ja

(1) ELT L 384, 29.12.2006, lk 75.
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pädevate asutuste vahel. Samad üldeeskirjad kehtivad ka ringlus
sevõetud plasti suhtes ning seepärast tuleks neid kohaldada ka
toiduga kokkupuutuvate ringlussevõetud plastist materjalide ja
esemete suhtes.

(11)

Ringlussevõetud plastist materjali ja eseme ohutuse saab tagada
üksnes juhul, kui üheaegselt on tagatud lähteainete karakteris
tikud, sortimistõhusus ja protsessi mõjusus, et vähendada saas
teaineid, ning ringlussevõetud plasti kindlaksmääratud kasuta
mine. Asjaomased toimingud sõltuvad plasti liigist ja kohaldata
vast ringlussevõtuprotsessist. Kõiki nimetatud aspekte on
võimalik hinnata üksnes tervikuna iga üksiku ringlussevõtuprot
sessi hindamise käigus, millele järgneb individuaalse loa
andmine.

(12)

Ringlussevõetud plastide ohutuse saab tagada ainult siis, kui ring
lussevõtuprotsessi käigus toodetakse reprodutseeritava kvalitee
diga ringlussevõetud plasti. Seda saab kontrollida tõhusa kvali
teeditagamissüsteemi abil. Seega tuleks turule viia ainult niisugu
sest ringlussevõtuprotsessist pärit ringlussevõetud plasti, mida
juhitakse tõhusa kvaliteeditagamissüsteemi abil.

(13)

Direktiivis 2002/72/EÜ on sätestatud kõiki teisi aineid välistav
lubatud monomeeride ja lähteainete loetelu (positiivne loetelu),
mida tuleb järgida toiduga kokkupuutuvate plastmaterjalide ja
-esemete valmistamisel, ning millest tingituna tuleks ringlussevõ
tuprotsessis kasutada lähteainena ainult neid materjale ja esemeid,
mis vastavad direktiivi 2002/72/EÜ sätetele. Selleks tuleb plaste
semed enne ringlussevõttu sortida. Teatavate materjalide, näiteks
polüolefiinide puhul, on nende füüsikalis-keemiliste omaduste
tõttu vaja sajaprotsendilist sortimistõhusust, et tagada ringlusse
võetud plasti vastavus määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 3 nõue
tele. Selline sortimistõhusus on võimalik saavutada suletud ja
kontrollitud ahelas toimuvas tooteringluses. Muude materjalide,
näiteks polüetüleentereftalaadi puhul on ringlussevõetud plasti
ohutus võimalik tagada ka väiksema sortimistõhususe puhul,
kui on tegemist tõenäoliselt toiduga kokkupuutunud plastiga,
mida on kogutud ukse-eest-veoga. Vajalik sortimistõhusus tuleks
kindlaks määrata iga materjali puhul eraldi.

(14)

Plastijäätmed võivad olla saastunud ainetega, mis on jäänud plasti
varasemast kasutamisest või juhuslikust väärkasutamisest või mis
pärinevad ainetest, mille toiduga kokkupuutumine ei ole lubatud.
Kuna kõiki võimalikke saasteainete liike ei ole võimalik teada ja
kuna eri liiki plastide võime säilitada ja eritada saasteaineid on
erinev, ei ole võimalik kindlaks määrata lõpptoote karakteristi
kuid, mida kohaldataks kõikide ringlussevõetud plastide liikide
suhtes. Sellepärast on vaja omavahel kombineerida lõpptoote
ohutuse kindlustamiseks vajalikke lähteainete karakteristikuid ja
sobivaid võimalike saasteainete kõrvaldamise menetlusi.
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(15)

Mehaanilisel töötlemisel, mille käigus plastijäätmed peenestatakse
ja puhastatakse, tuleb nimetatud saasteained eriti hoolikalt kõrval
dada. Ringlussevõtuprotsess peab näitama, et sellega saab võima
likke saasteaineid tõhusalt vähendada tasemeni, mis ei ohusta
inimeste tervist. Saasteained võiksid migreeruda ainult määral,
mis on võrreldav vastava ringlussevõtuprotsessi mõjususkatsete
või muude asjakohaste analüüside tulemustega või mis on
nendest tunduvalt madalam ning mis vastab määruse (EÜ) nr
1935/2004 artikli 3 nõuetele. Ohutuse hindamisel tuleb kontrol
lida, et ringlussevõtuprotsess vastab nendele tingimustele.
Seevastu võib mittetäidetavate materjalide ja esemete puhul,
nagu kastid ja kaubaalused, mida käideldakse suletud ja kontrol
litud ahelas toimuvas tooteringluses ning mille valmistamise,
jaotuse ja kasutamise kõik etapid on kontrolli all, pidada piisa
vaks tõendamist, et saastumist on võimalik vältida juhtudel, kui
asjaomaseid materjale ja esemeid kasutatakse üksnes kokkupuu
teks kuiva toiduga, nagu puu- ja juurvili.

(16)

Ringlussevõetud plastist valmistatud teatavat liiki plastmaterjalid
ja -esemed sobivad teatava toiduga kokkupuutumiseks üksnes
kindlatel tingimustel. Niisugused materjalid ja esemed ning asja
kohased kokkupuutetingimused tuleks määrata kindlaks ohutus
hindamise käigus.

(17)

Kui ohutushinnangut ja toiduga kokkupuutumiseks mõeldud
materjalide ja esemete valmistamisel kasutatavate ringlussevõtu
protsesside lubamist käsitlevad liikmesriikide õigus- ja haldus
normid on erinevad, võib see takistada nende materjalide ja
esemete vaba liikumist, luues tingimused ebavõrdseks ja ebaõig
laseks konkurentsiks. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr
1935/2004 artiklites 9–12 sätestatud loa andmise korra alusel
kehtestada ühenduse tasandil lubamise kord.

(18)

Määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklitega 9–12 sätestatud lubade
andmise kord on ette nähtud üksnes ainete lubamiseks. Käesoleva
määruse raames tuleks asjaomast lubade andmise korda kohan
dada nii, et see hõlmaks ka ringlussevõtuprotsesside lubamist.
Muudatuste näol on tegemist määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli
5 lõike 1 punktis n osutatud konkreetsete protseduurireeglitega.

(19)

Ringlussevõtuprotsessi ohutust peaks hindama toiduohutusamet.
Selleks et teatada taotlejale, millised andmed tuleb ohutushinda
mise jaoks esitada, peaks toiduohutusamet avaldama üksikasjali
kud juhised taotluse ettevalmistamiseks ja esitamiseks.

(20)

Ringlussevõtuprotsessi ohutuse hindamisele peaks järgnema riski
juhtimisotsus selle kohta, kas kõnealuse ringlussevõtuprotsessi
jaoks tuleks anda luba. Otsus tuleks vastu võtta vastavalt määruse
(EÜ) nr 1935/2004 artikli 23 lõikes 2 kirjeldatud regulatiivko
mitee menetlusele, et tagada komisjoni ja liikmesriikide tihe
koostöö.
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(21)

Ringlussevõtuprotsess on kasutatavat tehnoloogiat ja kasutatavaid
protsessiparameetreid arvestades ettevõttespetsiifiline. Seepärast
tuleks anda ainult protsessispetsiifilisi lube. Määruse (EÜ) nr
1935/2004 artiklites 9–12 sätestatud lubade andmise korda tuleks
vastavalt kohandada.

(22)

Protsessi peaks olema võimalik teostada eri tootmiskohtades,
tingimusel et järgitakse taotluses ja väljaantud loas kirjeldatud
tehnoloogiat ja menetlusparameetreid.

(23)

Avalikkust tuleks informeerida lubatud ringlussevõtuprotsessidest.
Selleks tuleks luua määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 5 lõike 1
punktis m osutatud ühenduse register käesoleva määruse alusel
lubatud ringlussevõtuprotsesside kohta, mis sisaldaks lubatud
protsessi tulemusena saadud ringlussevõetud plasti kasutusots
tarbe kirjeldust.

(24)

Liikmesriigid peaksid jäätmete ringlussevõtu ja töötlemise tehaste
tegevust jälgima ja kontrollima. 29. aprilli 2004. aasta Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kont
rollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide
ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade
täitmise kontrollimise tagamiseks) (1) hõlmab ka toiduga kokku
puutuvate materjalide ametlikku kontrollimist. Kõige tõhusam
viis kontrollida, kas ringlussevõtuprotsess toimub loale vastavalt
ja kas on sisse seatud tõhus kvaliteeditagamissüsteem, on pädeva
asutuse teostatav audit jäätmete ringlussevõtuga tegelevas ette
võttes. Käesoleva määruse täitmise tagamiseks tehtavad ametlikud
kontrollimised peaksid seepärast hõlmama määruse (EÜ) nr
882/2004 artiklis 10 määratletud auditeid. Audit peaks toimuma
kõige kulutasuvamal viisil, et hoida pädevate asutuste ning
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete haldus- ja majandus
koormus võimalikult madal.

(25)

Tõhusa kontrolli tagamiseks tuleks liikmesriikidele ja komisjonile
teatada ringlussevõtu- või valmistamiskohtadest, kus rakendatakse
lubatud ringlussevõtuprotsessi.

(26)

Tootmisharul peaks olema võimalik oma pakenditele märkida, et
need sisaldavad ringlussevõetud plasti. Tarbijat ei tohi siiski
pakendis sisalduva ringlussevõetud materjali suhtes eksitada.
Standardis EN ISO 14021 on sätestatud ringlussevõetud plasti
märgistamise eeskirjad seoses plasti sisaldusega. Tarbijate piisava
informeerimise tagamiseks tuleks ringlussevõetud plasti märgista
misel järgida standardis EN ISO 14021 või samaväärses stan
dardis sätestatud läbipaistvaid eeskirju.

(1) ELT L 165, 30.4.2004, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määru
sega (EÜ) nr 180/2008 (ELT L 56, 29.2.2008, lk 4).
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(27)

Määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 16 kohaselt tuleb materjalide
ja esemete kohta esitada vastavusdeklaratsioon. Ringlussevõetud
plastist materjali ja esemete töötlejal tuleb deklareerida, et ta
kasutab ainult lubatud protsessi tulemusena ringlussevõetud plasti
ja et lõpptoodang vastab selle suhtes kohaldatavatele ühenduse ja
riigisisestele nõuetele, eriti määrusele (EÜ) nr 1935/2004 ja direk
tiivile 2002/72/EÜ. Ringlussevõtja peab andma töötlejale teavet
selle kohta, et ringlussevõetud plast on toodetud lubatud protsessi
tulemusena, ja nimetama asjaomase plasti kasutusala. Seega peab
nii ringlussevõetud plastist valmismaterjalidele ja -esemetele kui
ka ringlussevõetud plastile olema lisatud vastavusdeklaratsioon.
Direktiivis 2002/72/EÜ on juba sätestatud üldine teave, mis
tuleb deklaratsioonis esitada. Käesolevas määruses tuleks seepä
rast määratleda üksnes lisateave ringlussevõetud plasti sisalduse
suhtes ringlussevõetud plastist materjalides ja esemetes.

(28)

Kuna ringlussevõetud materjale sisaldavad materjalid ja esemed
on liikmesriikides juba turule jõudnud, tuleb näha ette sätted,
millega tagatakse, et üleminek ühenduse lubade andmise korrale
toimuks sujuvalt ega häiriks olemasolevat ringlussevõetud plastist
materjalide ja esemete turgu. Taotlejatele tuleb anda piisavalt
aega, et teha toiduohutusametile kättesaadavaks ohutushindamise
jaoks vajalik teave niisugustes toodetes kasutatava ringlusse
võetud plasti kohta. Seepärast tuleb määrata teatav ajavahemik,
nn esialgse lubamise etapp, mille vältel peavad taotlejad esitama
toiduohutusametile teabe olemasolevate ringlussevõtuprotsesside
kohta. Esialgse lubamise etapi jooksul võib esitada loataotluse
ka uute ringlussevõtuprotsesside kohta. Toiduohutusamet peab
viivitamata hindama kõiki olemasolevate ja uute ringlussevõtu
protsesside taotlusi, mille kohta on esialgse lubamise etapi
jooksul esitatud piisavalt teavet.

(29)

Ringlussevõtuprotsesside suhtes kohaldatava kvaliteeditagamis
süsteemi kohta on vaja kehtestada erinõuded. Kuna kvaliteedita
gamine kuulub heade tootmistavade juurde, mida reguleeritakse
määrusega (EÜ) nr 2023/2006, tuleb lisada nimetatud määruse
lisasse erinõuded kvaliteeditagamissüsteemi kohta.

(30)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toidu
ahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Sisu ja reguleerimisala
1.
Käesolevat määrust kohaldatakse direktiivi 2002/72/EÜ artiklis 1
osutatud toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja
-esemete ning nende osade suhtes, mis sisaldavad ringlussevõetud plasti
(edaspidi „ringlussevõetud plastist materjalid ja esemed”).
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2.
Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste ringlussevõetud plastist
materjalide ja esemete suhtes, tingimusel et need on valmistatud vasta
valt määruses (EÜ) nr 2023/2006 sätestatud headele tootmistavadele:
a) ringlussevõetud plastist materjalid ja esemed, mille valmistamisel on
kasutatud monomeere ja lähteaineid, mis on saadud plastmaterjalide
ja -esemete keemilise depolümeriseerimise tulemusena;
b) ringlussevõetud plastist materjalid ja esemed, mis on valmistatud
direktiivi 2002/72/EÜ nõuete kohase plasttoodangu kasutamata
lõikejääkidest ja/või töötlemistükkidest, mis võetakse ringlusse kas
tootmiskohas või mida kasutatakse teises tootmiskohas;
c) ringlussevõetud plastist materjalid ja esemed, mille puhul kasutatakse
ringlussevõetud plasti direktiivis 2002/72/EÜ kindlaksmääratud
funktsionaalse plasttõkkekihi taga.
3.
Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate plastmaterjalide
ja -esemete suhtes kohaldatakse endiselt ka direktiivi 2002/72/EÜ.

Artikkel 2
Mõisted
1.
Käesolevas määruses kasutatakse määruses (EÜ) nr 1935/2004 ja
direktiivis 2002/72/EÜ sätestatud mõisteid.
2.

Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „ringlussevõtuprotsess” – protsess, mille käigus plastijäätmed
võetakse ringlusse direktiivi 94/62/EÜ (pakendite ja pakendijäätmete
kohta) artikli 3 punktis 7 määratletud ringlussevõtu mõiste kohaselt;
käesolevas määruses tähistatakse asjaomase mõistega ainult prot
sesse, mille käigus toodetakse ringlussevõetud plasti;
b) „sisendplast” – kogutud ja sorditud kasutamisjärgsed plastmaterjalid
ja -esemed, mida kasutatakse ringlussevõtuprotsessis lähteainena;
c) „suletud ja kontrollitud ahelas toimuv tooteringlus” – tootmis- ja
turustustsüklid, mille puhul tooted ringlevad kontrollitud kordusk
asutus- ja turustussüsteemis ning milles ringlussevõetud materjal
pärineb üksnes ahela üksustest ja muud juhuslikku materjali tuuakse
ahelasse üksnes nii vähe kui tehniliselt võimalik;
d) „mõjususkatse” – ringlussevõtuprotsessi plastmaterjalidest või
-esemetest keemiliste saasteainete eemaldamise mõjususe tõenda
mine;
e) „töötleja” – füüsiline või juriidiline isik, kelle ülesandeks on tagada
oma ettevõttes ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete puhul
käesoleva määruse nõuete täitmine;
f) „ringlussevõtja” – füüsiline või juriidiline isik, kelle ülesandeks on
tagada oma kontrolli all olevas ettevõttes ringlussevõtuprotsessi
puhul käesoleva määruse nõuete täitmine.
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Artikkel 3
Ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid käsitlevad nõuded
1.
Ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid tohib viia turule
ainult siis, kui need sisaldavad käesoleva määruse alusel lubatud ring
lussevõtuprotsessist pärinevat ringlussevõetud plasti.

2.
Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud lubatud ringlussevõtuprotsessi
juhitakse asjakohase kvaliteeditagamissüsteemi abil, mis tagab ringlus
sevõetud plasti vastavuse antud loa nõuetele.

Kõnealune kvaliteeditagamissüsteem vastab määruse (EÜ) nr 2023/2006
lisas sätestatud üksikasjalikele eeskirjadele.

Artikkel 4
Ringlussevõtuprotsessi lubamise tingimused
Loa saamiseks peab ringlussevõtuprotsess vastama järgmistele tingimus
tele:

a) sisendplasti kvaliteet tuleb kindlaks määrata ja seda kontrollida
varem kindlaksmääratud kriteeriumide alusel, millega tagatakse ring
lussevõetud plastist valmismaterjali ja -eseme vastavus määruse (EÜ)
nr 1935/2004 artiklile 3;

b) sisendplast peab pärinema plastmaterjalidest ja -esemetest, mis on
valmistatud kooskõlas ühenduse õigusaktidega toiduga kokkupuutu
vate plastmaterjalide ja -esemete kohta, eriti nõukogu 30. jaanuari
1978. aasta direktiiviga 78/142/EMÜ vinüülkloriidmonomeeri sisal
davaid ja toiduainetega kokkupuutumiseks mõeldud materjale ja
esemeid käsitlevate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (1)
ning direktiiviga 2002/72/EÜ;

c) i) sisendplast peab pärinema kas suletud ja kontrollitud ahelas
toimuvast tooteringlusest, mis tagab üksnes toiduga kokkupuutu
miseks mõeldud materjalide ja esemete kasutamise ja välistab
igasuguse saastumise, või

ii) tuleb mõjususkatse või muu asjakohase teadusliku tõendusmater
jali abil tõendada, et protsess vähendab plastlähteaine saasteaineid
piirini, mis ei ohusta inimeste tervist;

d) ringlussevõetud plasti kvaliteet tuleb kindlaks määrata ja seda kont
rollida varem kindlaksmääratud kriteeriumide alusel, millega taga
takse ringlussevõetud plastist valmismaterjali ja -eseme vastavus
määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklile 3;

e) tuleb kehtestada ringlussevõetud plasti kasutamise tingimused, mis
võimaldavad tagada, et ringlussevõetud plastist materjalid ja esemed
vastavad määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklile 3.
(1) EÜT L 44, 15.2.1978, lk 15.
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Artikkel 5
Ringlussevõtuprotsessi jaoks loa taotlemine ja toiduohutusameti
arvamus
1.
Määruse (EÜ) 1935/2004 artiklites 9–10 sätestatud lubamise korda
kohaldatakse mutatis mutandis ringlussevõtuprotsesside lubamise suhtes
kooskõlas käesoleva artikli lõigetes 2–4 kehtestatud erisätetega.
2.
Tehniline toimik sisaldab andmeid, mis on kindlaks määratud ring
lussevõtuprotsessi ohutuse hindamise juhendis, mille toiduohutusamet
peab avaldama hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva määruse avalda
mist.
3.
Toiduohutusamet esitab kuue kuu jooksul nõuetekohase taotluse
saamisest alates arvamuse selle kohta, kas ringlussevõtuprotsess vastab
artikli 4 tingimustele.
4.
Kui tegemist on hinnatud ringlussevõtuprotsessi lubamist pooldava
arvamusega, peab toiduohutusameti arvamus sisaldama:
a) ringlussevõtuprotsessi lühikirjeldust;
b) vajaduse korral soovitusi sisendplasti tingimuste või piirangute
kohta;
c) vajaduse korral soovitusi ringlussevõtuprotsessi tingimuste või
piirangute kohta;
d) vajaduse korral kriteeriume ringlussevõetud plasti iseloomustami
seks;
e) vajaduse korral soovitusi ringlussevõetud plasti kasutusala tingimuste
kohta;
f) vajaduse korral soovitusi selle kohta, kuidas jälgida ringlussevõtu
protsessi vastavust loa andmise tingimustele.

Artikkel 6
Ringlussevõtuprotsessi lubamine
▼M1
1.
Komisjon võtab vastu taotlejale adresseeritud otsuse, millega
vastavat ringlussevõtuprotsessi kas lubatakse või ei lubata.
Kohaldatakse Euroopa Parlamendi
nr 182/2011 (1) artiklit 5.

ja

nõukogu

määruse

(EL)

Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ)
nr 178/2002 (2) artikli 58 lõike 1 kohaselt moodustatud alaline taime-,
looma-, toidu- ja söödakomitee. Nimetatud komitee on komitee määruse
(EL) nr 182/2011 tähenduses.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 182/2011, 16. veebruar
2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liik
mesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni
rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002,
millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded,
asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud
menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).
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2.
Otsuses võetakse arvesse toiduohutusameti arvamust, ühenduse
õigusaktide asjaomaseid sätteid ning muid kaalumisel oleva küsimusega
seotud õiguspäraseid tegureid.

Kui otsus ei ole toiduohutusameti arvamusega kooskõlas, esitab
komisjon selle kohta selgituse.

3.

Otsus, millega luba antakse, sisaldab järgmist:

a) ringlussevõtuprotsessi nimetus;

b) loa valdaja(te) nimi ja aadress;

c) ringlussevõtuprotsessi lühikirjeldus;

d) mis tahes tingimused või piirangud sisendplasti kohta;

e) kõik tingimused ja piirangud ringlussevõtuprotsessi kohta;

f) kogu iseloomustus ringussevõetud plasti kohta;

g) kõik tingimused seoses ringlussevõtuprotsessi abil valmistatud ring
lussevõetud plasti kasutusotstarbega;

h) kõik nõuded selle kohta, kuidas jälgida ringlussevõtuprotsessi vasta
vust loa andmise tingimustele;

i) loa jõustumise kuupäev.

4.
Otsus loa andmise või selle andmisest keeldumise kohta avalda
takse Euroopa Liidu Teatajas.

5.

Loa valdajale väljastatud luba kehtib kogu ühenduses.

Lubatud ringlussevõtuprotsess kantakse artikli 9 lõikes 1 osutatud regis
trisse.

Artikkel 7
Loaga kaasnevad kohustused
1.
Pärast käesoleva määruse kohast ringlussevõtuprotsessi lubamist
peab loa valdaja või muu ettevõtja, kes ringlussevõtuprotsessi litsentsi
alusel kasutab, järgima kõiki loaga seotud tingimusi ja piiranguid.
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Iga lubatud ringlussevõtuprotsessist pärinevat ringlussevõetud plasti
kasutav töötleja või iga lubatud ringlussevõtuprotsessi abil saadud ring
lussevõetud plasti sisaldavaid materjale või esemeid kasutav ettevõtja
peab järgima kõiki loaga seotud tingimusi ja piiranguid.

2.
Loa valdaja või muu ettevõtja, kes kasutab lubatud ringlussevõtu
protsessi litsentsi alusel, peab teatama komisjonile viivitamata igasugu
sest uuest teaduslikust või tehnilisest teabest, mis võib mõjutada ring
lussevõtuprotsessi ohutuse hindamist inimeste tervise seisukohalt.

Vajaduse korral vaatab toiduohutusamet nimetatud hinnangu läbi.

3.
Loa andmine ei mõjuta ühegi ettevõtja üldist tsiviil- ja kriminaal
vastutust lubatud ringlussevõtuprotsessi, selle abil saadud ringlusse
võetud plasti sisaldava materjali või eseme ning sellise materjali või
esemega kokkupuutuva toidu eest.

Artikkel 8
Ringlussevõtuprotsessi loa muutmine, peatamine ja tühistamine
1.
Loa valdaja võib artikli 5 lõikes 1 sätestatud korras taotleda ole
masoleva loa muutmist.

2.

Lõikes 1 osutatud taotlusele tuleb lisada:

a) viide esialgsele taotlusele;

b) tehniline toimik, mis sisaldab uut teavet vastavalt artikli 5 lõikes 2
osutatud juhendile;

c) toimiku uus täielik tüüpvormis kokkuvõte.

3.
Toiduohutusamet hindab omal algatusel või liikmesriigi või
komisjoni taotlusel seda, kas arvamus või luba on jätkuvalt käesoleva
määrusega kooskõlas, toimides vajaduse korral artiklis 5 sätestatud
korras.

4.
Komisjon vaatab toiduohutusameti arvamuse viivitamata läbi ja
valmistab vajaduse korral ette otsuse eelnõu.

5.
Otsuse eelnõu, millega luba muudetakse, peab sisaldama kirjeldust
kõikide vajalike muudatuste kohta kasutustingimustes ja kõnealuse
loaga seotud piirangutes, kui need on olemas.
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6.
Vajaduse korral luba muudetakse, peatatakse või tühistatakse artik
lis 6 osutatud korras.

Artikkel 9
Ühenduse register
1.
Komisjon seab sisse ühenduse registri lubatud ringlussevõtuprot
sesside kohta ja haldab seda.
2.

Register tehakse avalikkusele kättesaadavaks.

3.

Iga registrikanne sisaldab artikli 6 lõikes 3 osutatud teavet.

Artikkel 10
Ametlik kontroll
1.
Ringlussevõtu tehase ja töötleja ametlik kontroll toimub vastavalt
määruses (EÜ) nr 882/2004 sätestatud eeskirjadele ja hõlmab kontrolli
meetodina eelkõige määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 10 kindlaksmää
ratud auditeerimist.
2.
Ametlikul kontrollil tehakse kindlaks, kas ringlussevõtuprotsess
vastab lubatud protsessile ja kas on sisse seatud määruse (EÜ) nr
2023/2006 kohane tõhus kvaliteeditagamissüsteem.
3.
Loa valdaja teatab liikmesriigi pädevale asutusele ringlussevõtu- ja
valmistamiskoha, kus lubatud ringlussevõtuprotsess toimub. Liikmes
riigid edastavad asjaomase teabe komisjonile.
Komisjonile tehakse teatavaks valmistamis- või ringlussevõtukohad
kolmandates riikides.
Komisjon teeb kättesaadavaks ühenduse ja kolmandate riikide ringlus
sevõtukohtade registri ja ajakohastab seda.

Artikkel 11
Ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete märgistamine
Ringlussevõetud plastist materjalides ja esemetes ringlussevõetud mater
jali sisalduse iseseisva vabatahtliku deklareerimise korral järgitakse stan
dardis ISO 14021:1999 või samaväärses standardis kehtestatud korda.

Artikkel 12
Vastavusdeklaratsioon ja tõendusdokumentide pidamine
1.
Ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete vastavusdeklarat
sioon sisaldab lisaks direktiivi 2002/72/EÜ artiklis 9 sätestatule käesole
va määruse I lisa A osas ettenähtud teavet.
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2.
Ringlussevõetud plasti vastavusdeklaratsioon sisaldab lisaks direk
tiivi 2002/72/EÜ artiklis 9 sätestatule käesoleva määruse I lisa B osas
ettenähtud teavet.

Artikkel 13
Ringlussevõtuprotsessi lubamise üleminekumeetmed
1.
Kui käesoleva artikli lõigetes 2–6 ei ole sätestatud teisiti, kohal
datakse ringlussevõtuprotsessi esialgse lubamise etapi suhtes artiklites 5,
6 ja 7 sätestatud menetlust.

2.
Luba taotlevad ettevõtjad peavad 18 kuu jooksul pärast toiduohu
tusameti koostatud artikli 5 lõike 2 kohase ringlussevõtuprotsessi
ohutuse hindamise juhendi avaldamist esitama artikli 5 kohase taotluse.

3.
Komisjon teeb avalikkusele kättesaadavaks registri ringlussevõtu
protsessidest, mille kohta on vastavalt lõikele 2 esitatud nõuetekohane
taotlus.

4.
Toiduohutusamet esitab arvamuse iga ringlussevõtuprotsessi
suhtes, mille kohta on esitatud nõuetekohane taotlus käesoleva artikli
lõikes 2 osutatud ajavahemiku jooksul. Artikli 5 lõikes 3 osutatud kuue
kuulist arvamuse esitamise tähtaega ei kohaldata.

5.
Taotlusi, mille kohta toiduohutusamet ei saa esitada arvamust
põhjusel, et taotleja ei pidanud kinni määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli
10 lõike 2 kohasest lisaandmete esitamise tähtajast, ei võeta esialgse
lubamise kaalumisel arvesse.

6.
Kuue kuu jooksul pärast kõigi lõikes 4 osutatud arvamuste kätte
saamist esitab komisjon toiduahela ja loomatervishoiu alalisele komi
teele arvamuse saamiseks otsuste eelnõud, millega lõikes 1 osutatud
ringlussevõtuprotsesse kas lubatakse või ei lubata.

Artikkel 14
Ringlussevõetud plastiga kauplemist ja selle kasutamist käsitlevad
üleminekumeetmed
1.
Käesoleva määruse jõustumise kuupäeval juba toimivast ringlusse
võtuprotsessist, millele ei anta luba või mille kohta ei esitatud nõuete
kohast taotlust kooskõlas artikliga 13, pärit ringlussevõetud plastiga
kauplemine ja selle kasutamine on lubatud kuus kuud pärast artikli 13
lõikes 6 osutatud otsuste vastuvõtmist.

2.
Käesoleva määruse jõustumise kuupäeval juba toimivast ringlusse
võtuprotsessist, millele ei anta luba või mille kohta ei esitatud nõuete
kohast taotlust kooskõlas artikliga 13, pärit ringlussevõetud plasti sisal
davate materjalide ja esemetega kauplemine ja nende kasutamine on
lubatud kuni varude ammendumiseni.
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Artikkel 15
Määruse (EÜ) nr 2023/2006 muutmine
Määruse (EÜ) nr 2023/2006 lisa muudetakse vastavalt käesoleva
määruse II lisale.
Artikkel 16
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.
Artikleid 3, 9, 10 ja 12 kohaldatakse siiski alates artikli 13 lõikes 6
osutatud otsuste vastuvõtmise kuupäevast. Kuni selle kuupäevani
jätkavad liikmesriigid ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid
ning ringlussevõetud plasti käsitlevate kehtivate siseriiklike õigusaktide
kohaldamist.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides
liikmesriikides.
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I LISA
A OSA
Lisateave

ringlussevõetud
plastist
materjalide
vastavusdeklaratsioonis

ja

esemete

Artikli 12 lõikes 1 osutatud kirjalik deklaratsioon sisaldab järgmist lisateavet:
kinnitus selle kohta, et kasutatud ringlussevõetud plast pärineb üksnes lubatud
ringlussevõtuprotsessist, koos lubatud ringlussevõtuprotsessi EÜ registrinum
briga.
B OSA
Lisateave ringlussevõetud plasti vastavusdeklaratsioonis
Artikli 12 lõikes 2 osutatud kirjalik deklaratsioon sisaldab järgmist lisateavet:
1. kinnitus selle kohta, et ringlussevõtuprotsessi kohta on väljastatud luba, koos
lubatud ringlussevõtuprotsessi EÜ registrinumbriga;
2. kinnitus selle kohta, et sisendplast, ringlussevõtuprotsess ja ringlussevõetud
plast vastavad antud loa nõuetele;
3. kinnitus selle kohta, et sisse on seatud määruse (EÜ) nr 2023/2006 lisa jaotise
B vastav kvaliteeditagamissüsteem.
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II LISA
Määruse (EÜ) nr 2023/2006 lisa muudetakse järgmiselt:
1) pealkirja järele lisatakse järgmine jao pealkiri:
„A. Trükivärvid”
2) lisatakse järgmine jagu:
„B. Plastide ringlussevõtuprotsesside kvaliteedi tagamise süsteem, mis on
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 282/2008 toiduga kokkupuutumiseks
ettenähtud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete kohta,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2023/2006
1. Ringlussevõtja kvaliteeditagamissüsteem peab looma piisava kindlustunde
selle kohta, et ringlussevõtuprotsessiga suudetakse tagada ringlussevõetud
plasti vastavus loa nõuetele.
2. Kõik ringlussevõtja kasutatavad kvaliteeditagamissüsteemiga seotud
andmed, nõuded ja sätted tuleb dokumenteerida süsteemselt ja korrektselt
kirjalike tegutsemisstrateegiate ja menetlustena.
Kõnealused kvaliteedisüsteemidokumendid peavad võimaldama ühetaoli
selt tõlgendada kvaliteedipoliitikat ja -korraldust, näiteks kvaliteedipro
gramme, projekte, juhiseid, andmestikke ja jälgitavuse tagamiseks võetud
meetmeid.
Eelkõige peavad need sisaldama:
a) kvaliteedipoliitika juhiseid, milles on selgelt määratletud ringlussevõtja
kvaliteedieesmärgid, ettevõtte korraldus ja eelkõige organisatsioonilised
struktuurid, juhtkonna kohustused ja nende organisatsioonilised voli
tused seoses ringlussevõetud plasti valmistamise kvaliteediga;
b) kvaliteedikontrolli kavasid, sealhulgas kavasid sisendplasti ja ringlusse
võetud plasti omaduste, tarnijate kvalifikatsiooni, sortimise, pesemise,
sügavpuhastuse, kuumutamise või mis tahes muu ringlussevõetud plasti
kvaliteedi suhtes olulise protsessietapi kohta, kaasa arvatud kvaliteedi
kontrolli suhtes kriitiliste punktide valiku kohta;
c) kogu ringlussevõtuprotsessi jälgimiseks ja kontrollimiseks rakendata
vaid halduslikke ja töökorralduslikke menetlusi, kaasa arvatud inspek
teerimise ja kvaliteedi tagamise võtted kõigis valmistamisetappides ning
eelkõige kriitiliste piiride kehtestamine ringlussevõetud plastide kvali
teedi seisukohalt kriitiliste punktide puhul;
d) kvaliteedisüsteemi tõhusa toimimise järelevalvemeetodeid, eelkõige
seoses selle võimega saavutada ringlussevõetud plasti soovitud kvali
teet, kaasa arvatud nõuetele mittevastavate toodete kontroll;
e) teste ja analüüsiprotokolle või muid teaduslikke tõendusmaterjale, mida
tehakse enne ringlussevõetud plasti tootmist, tootmise ajal ja pärast
seda, nende tegemise sagedust ja katsetel kasutatavaid seadmeid,
mille kalibreerimist peab olema võimalik tagantjärele kindlaks teha;
f) kasutatavaid registreerimisdokumente.”

