
EL-i ühekordselt kasutatavate 
plasttoodete direktiiv 
MIDA SEE ENDAST KUJUTAB? 

Uus põhjalik EL-i juhend, mille eesmärk on 
vähendada plastist merereostust. See põhineb 
kümnel ühekordselt kasutataval plasttootel ja 
kalapüügivahendil, mis moodustavad 70% 
Euroopa prügist.  

“Euroopa plastistrateegia on samm 
ringmajanduse loomise suunas, kus plastide ja 
plasttoodete kavandamisel ja tootmisel 
võetakse täielikult arvesse korduvkasutamise, 
parandamise ja ringlussevõtu vajadusi ning 
mille käigus arendatakse ja edendatakse 
säästvamaid materjale.”  

MIS KEELUSTATAKSE?  

OKSÜDEERUV PLASTIK 

Kasutatakse külma joogi topside, söögiriistade, joogikõrte ja kandekottide 
tootmisel, märgistatakse sageli kui "lagunev" või müüakse "biolaguneva" nimetuse 
all. Tegelikkuses on tegemist tavalise lisandiga plastiga, mis muudab selle 
väikesteks helvesteks, ent ei sobi siiski ringlussevõtuks ega kompostimiseks.  

VAHTPOLÜSTÜREEN 

Söögi- ja jooginõud - tuntud ka kui vahtpolüstürool. Väga levinud materjal 
topside, karpide, taldrikute ja kausside valmistamisel.  



KÕIK PLASTIST SÖÖGIRIISTAD, TALDRIKUD, 
SEGISTID ja KÕRRED  
See hõlmab ka taimseid ja kompostitavaid plaste, kuna direktiiv põhineb 
materjalide reageerimisele merekeskkonnas. Kompostitav pakend laguneb 
töösustlikes komposteerimistingimustes, mis kindlustavad mikroobide niiskuse ja 
soojuse ideaalse tasakaalu; mere tingimustes sellist tasakaalu ei leidu.  

MILLAL SEE JÕUSTUB?  

Kõige varem 2021. aastal, erinevate eesmärkide saavutamiseks on seatud erinevad 
tähtajad. EL-i liikmesriigid leppisid 2019. aastal kokku, et igal riigil on aega kaks 
aastat, et viia EL-i määrused kohalike seadustega kooskõlla. Inglismaal keelatakse 
plastjookide segajad alates 2020. aasta aprillist täielikult ja plastikust joogikõrtele 
seatakse piirangud. Šotimaa ja Walesi valitsused kaaluvad sarnaseid meetmeid.  

KAS SEE KOHALDUB VEGWARE’ile?  
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TOIDUNÕUD ���	  sealhulgas salatikarbid, 
võileiva karbid ja kiirtoidupakendid värske 
või töödeldud toidu jaoks, mis ei vaja 

   

  



edasist ettevalmistust 

*	  Laiendatud tootjavastutus - kõik pakenditootjad, sealhulgas Vegware, maksavad jäätmekäitluse 
ja teadlikkuse tõstmise eest rohkem.  

KORDUVKASUTATAVAD JA VEGWARE 

Keskkonnakaitsjad soovitavad suuremat 
taaskasutamist, kuid tunnistavad, et ühekordse 
kasutusega toodetel on turul oma koht olemas.  

“Õlle jaoks korduvkasutatav tops, ent falafelide 
jaoks peaksite tõenäoliselt kasutama 
Vegware'i.”  

- sõnas Richard Dixon, Šotimaa Maa Sõprade tegevjuht.  

Paljud kliendid pakuvad nüüd korduskasutatavat võimalust ja kasutavad 
ühekordselt kasutatavaid esemeid olukordades, kus korduvkasutamine pole 
praktiline.  

Tänu meie asjatundlikule keskkonnatoetusele ja pidevalt kasvavale juurdepääsule 
tööstuslikule komposteerimisele, on Vegware'il unikaalne võimalus aidata täita 
klientidel jäätmealaseid ambitsioone.  

Kui komposteerimine pole võimalik, toimivad meie taimsed materjalid 
tuhastamisel tõhusalt, tootes energiat, kuid mitte lenduvaid gaase; prügilas jääb 
PLA inertseks ega eralda metaani.  

 

	  


