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1.7.2015 A8-0215/2 

Grozījums Nr.  2 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resursu lietderīga izmantošana — ceĜā uz aprites ekonomiku 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21.a atsauce (jauna) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – Ħemot vērā lūgumrakstu "Izbeigt 
pārtikas izšėērdēšanu Eiropā!" 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/3 

Grozījums Nr.  3 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resursu lietderīga izmantošana — ceĜā uz aprites ekonomiku 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

N apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

N. tā kā Parlaments ir atkārtoti aicinājis 
Komisiju noteikt rādītājus un juridiski 
saistošus mērėus resursefektivitātei; 

N. tā kā Parlaments ir atkārtoti aicinājis 
Komisiju noteikt rādītājus un mērėus 
resursefektivitātei; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
1.7.2015 A8-0215/4 

Grozījums Nr.  4 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resursu lietderīga izmantošana — ceĜā uz aprites ekonomiku 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. mudina Komisiju līdz 2015. gada 
beigām noteikt saistošu resursefektivitātes 
palielināšanas mērėi ES līmenī — 30 % 
apmērā līdz 2030. gadam salīdzinājumā ar 
2014. gada līmeni, kā arī atsevišėus 
mērėus katrai dalībvalstij; uzsver, ka pirms 
resursefektivitātes mērėu īstenošanas, tie 
jāpamato ar rādītājiem; 

19. mudina Komisiju līdz 2015. gada 
beigām noteikt resursefektivitātes 
palielināšanas mērėi ES līmenī — 30 % 
apmērā līdz 2030. gadam salīdzinājumā ar 
2014. gada līmeni, kā arī atsevišėus 
mērėus katrai dalībvalstij; uzsver, ka pirms 
resursefektivitātes mērėu īstenošanas, tie 
jāpamato ar rādītājiem; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/5 

Grozījums Nr.  5 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resursu lietderīga izmantošana — ceĜā uz aprites ekonomiku 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. mudina Komisiju līdz 2015. gada 
beigām iesniegt tās solīto priekšlikumu 
atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu 
pārskatīšanai, piemērojot atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas principu, un 
šajā priekšlikumā:  

– noteikt skaidras un nepārprotamas 
definīcijas; 

– izstrādāt atkritumu rašanās novēršanas 
pasākumus; 

– noteikt atkritumu samazināšanas 
saistošus mērėus sadzīves, komerciālajiem 
un rūpnieciskajiem atkritumiem, kas 
jāsasniedz līdz 2025. gadam 

– noteikt skaidrus obligātos standartus 
attiecībā uz prasībām par ražotāju 
atbildības palielināšanu, lai nodrošinātu 
pārredzamību, izmaksu lietderību un 
ražotāju lielākas atbildības shēmas; 

– piemērot principu "maksā, kad izmet" 
attiecībā uz galīgajiem atkritumiem, 
apvienojumā ar obligātām dalītās 
savākšanas shēmas papīram, metālam, 
plastmasai un stiklam, lai veicinātu 
otrreizējo izejvielu augstu kvalitāti; līdz 
2020. gadam ieviest dalīto vākšanu 
bioatkritumiem; 

– palielināt atkritumu 

35. mudina Komisiju līdz 2015. gada 
beigām iesniegt tās solīto priekšlikumu 
atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu 
pārskatīšanai, piemērojot atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas principu, un 
šajā priekšlikumā:  

– noteikt skaidras un nepārprotamas 
definīcijas; 

– izstrādāt atkritumu rašanās novēršanas 
pasākumus; 

– noteikt atkritumu samazināšanas 
saistošus mērėus sadzīves, komerciālajiem 
un rūpnieciskajiem atkritumiem, kas 
jāsasniedz līdz 2025. gadam 

– noteikt skaidrus obligātos standartus 
attiecībā uz prasībām par ražotāju 
atbildības palielināšanu, lai nodrošinātu 
pārredzamību, izmaksu lietderību un 
ražotāju lielākas atbildības shēmas; 

– piemērot principu "maksā, kad izmet" 
attiecībā uz galīgajiem atkritumiem, 
apvienojumā ar obligātām dalītās 
savākšanas shēmas papīram, metālam, 
plastmasai un stiklam, lai veicinātu 
otrreizējo izejvielu augstu kvalitāti; līdz 
2020. gadam ieviest dalīto vākšanu 
bioatkritumiem; 

– palielināt atkritumu 
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pārstrādes/sagatavošanas atkārtotai 
izmantošanai mērėvērtību līdz vismaz 
70 % no cietajiem sadzīves atkritumiem un 
80 % no iepakojuma atkritumiem līdz 
2030. gadam, pamatojoties uz stingru 
ziĦošanas metodi, kas nepieĜauj, ka 
nepārstrādātie atkritumi (apglabātie vai 
sadedzinātie) tiek uzrādīti kā pārstrādāt, un 
izmantot vienotu saskaĦotu metodi visām 
dalībvalstīm ar ārēji pārbaudītu statistiku; – 
noteikt saistības pārstrādātājiem ziĦot par 
šėirošanas iekārtās ienākošo atkritumu 
daudzumu, kā arī par pārstrādāto materiālu 
daudzumu, kas tiek izvests no 
pārstrādāšanas iekārtām; 

– līdz 2020. gadam stingri ierobežot 
sadedzināšanu ar vai bez enerăijas atguves 
nepārstrādājamiem un bioloăiski 
nenoārdāmiem atkritumiem; 

– noteikt trijos posmos (2020., 2025. un 
2030. gads) saistošu pakāpenisku 
apglabāšanas samazināšanu, kas īstenota 
saskaĦā ar prasībām par pārstrādi, kā 
rezultātā nonākot pie apglabāšanas 
aizlieguma, izĦemot dažu bīstamu 
atkritumu un galīgo atkritumu gadījumus, 
kad apglabāšana ir vides ziĦā 
vissaprātīgākais risinājums; 

– ieviest maksu par apglabāšanu poligonos 
un sadedzināšanu; 

 

pārstrādes/sagatavošanas atkārtotai 
izmantošanai mērėvērtību līdz vismaz 
70 % no cietajiem sadzīves atkritumiem un 
80 % no iepakojuma atkritumiem līdz 
2030. gadam, pamatojoties uz stingru 
ziĦošanas metodi, kas nepieĜauj, ka 
nepārstrādātie atkritumi (apglabātie vai 
sadedzinātie) tiek uzrādīti kā pārstrādāt, un 
izmantot vienotu saskaĦotu metodi visām 
dalībvalstīm ar ārēji pārbaudītu statistiku; 
noteikt saistības pārstrādātājiem ziĦot par 
šėirošanas iekārtās ienākošo atkritumu 
daudzumu, kā arī par pārstrādāto materiālu 
daudzumu, kas tiek izvests no 
pārstrādāšanas iekārtām; 

– līdz 2020. gadam stingri ierobežot 
sadedzināšanu ar vai bez enerăijas atguves 
nepārstrādājamiem un bioloăiski 
nenoārdāmiem atkritumiem; 

– noteikt trijos posmos (2020., 2025. un 
2030. gads) saistošu pakāpenisku 
apglabāšanas samazināšanu, kas īstenota 
saskaĦā ar prasībām par pārstrādi, kā 
rezultātā nonākot pie apglabāšanas 
aizlieguma, izĦemot dažu bīstamu 
atkritumu un galīgo atkritumu gadījumus, 
kad apglabāšana ir vides ziĦā 
vissaprātīgākais risinājums; 

– mudināt dalībvalstis ieviest maksu par 
apglabāšanu poligonos un sadedzināšanu; 

 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/6 

Grozījums Nr.  6 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resursu lietderīga izmantošana — ceĜā uz aprites ekonomiku 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

47. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

47. aicina Komisiju līdz 2015. gada beigām 
ierosināt mērėus, pasākumus un 
instrumentus, lai risinātu pārtikas 
izšėērdēšanas problēmu, tostarp nosakot 
saistošu mērėi pārtikas atkritumu apjoma 
samazināšanai ražošanā, 
mazumtirdzniecībā/izplatīšanā, 
sabiedriskajā ēdināšanā un viesmīlības 
nozarē, kā arī mājsaimniecībās par vismaz 
30 % līdz 2025. gadam; aicina Komisiju, 
veicot ietekmes novērtējumu jaunam 
attiecīgam likumdošanas priekšlikumam, 
izvērtēt tā potenciālo ietekmi uz pārtikas 
atkritumu rašanos; 

47. aicina Komisiju līdz 2015. gada beigām 
ierosināt mērėus, pasākumus un 
instrumentus, lai risinātu pārtikas 
izšėērdēšanas problēmu, tostarp nosakot 
saistošu mērėi pārtikas atkritumu apjoma 
samazināšanai ražošanā, 
mazumtirdzniecībā/izplatīšanā, 
sabiedriskajā ēdināšanā un viesmīlības 
nozarē, kā arī mājsaimniecībās par vismaz 
30 % līdz 2025. gadam; mudina Komisiju 
veicināt to, lai dalībvalstīs veidotos 
konvencijas, kas ierosinātu, ka pārtikas 
mazumtirdzniecības nozare nepārdotos 
produktus izdala labdarības 
organizācijām; aicina Komisiju, veicot 
ietekmes novērtējumu jaunam attiecīgam 
likumdošanas priekšlikumam, izvērtēt tā 
potenciālo ietekmi uz pārtikas atkritumu 
rašanos; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/7 

Grozījums Nr.  7 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resursu lietderīga izmantošana — ceĜā uz aprites ekonomiku 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

52. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

52. mudina Komisiju ierosināt, ka labāko 
pieejamo tehnisko paĦēmienu principi un 
standarti tiek piemēroti visiem ēku 
materiāliem un daĜām, un izstrādāt 
būvniecības pasi, pamatojoties uz ēkas 
pilnu aprites ciklu; uzskata, ka 
būvniecības pasēm būtu jāpalielina 
pārredzamība un tajās jābūt informācijai, 
kas atvieglotu uzturēšanu, remontu, 
renovāciju un otrreizēju pārstrādi; 

52. prasa Komisijai noskaidrot vai labāko 
pieejamo tehnisko paĦēmienu principus un 
standartus varētu piemērot arī visiem ēku 
materiāliem un daĜām, un izstrādāt 
būvniecības pasi, pamatojoties uz ēkas 
pilnu aprites ciklu; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/8 

Grozījums Nr.  8 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resursu lietderīga izmantošana — ceĜā uz aprites ekonomiku 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

53. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

53. uzskata, ka 90 % no apbūvētās vides 
2050. gadā pastāv jau patlaban, tādēĜ 
jānosaka īpašas prasības un stimuli 
renovācijas nozarei, lai līdz 2050. gadam 
lielākā daĜa ēku būtu "plus enerăijas" 
ēkas; tāpēc aicina Komisiju izstrādāt 
ilgtermiĦa stratēăiju esošo ēku 
renovācijai un nostiprināt valstu 
renovācijas stratēăiju nozīmi, kas ieviestas 
saskaĦā ar Direktīvu 2012/27/ES par 
energoefektivitāti; 

53. uzskata, ka 90 % no apbūvētās vides 
2050. gadā pastāv jau patlaban, tādēĜ 
jānosaka īpašas prasības un stimuli 
renovācijas nozarei, lai līdz 2050. gadam 
uzlabotu ēku energoefektivitāti;  

Or. en 



 

AM\1067397LV.doc  PE559.019v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
1.7.2015 A8-0215/9 

Grozījums Nr.  9 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resursu lietderīga izmantošana — ceĜā uz aprites ekonomiku 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

60. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

60. aicina Komisiju ierosināt obligātas zaĜā 
publiskā iepirkuma procedūras; uzskata, 
ka atkārtoti izmantotiem, saremontētiem, 
pārveidotiem, atjaunotiem un citiem 
ilgtspējīgiem resursefektīviem produktiem 
un risinājumiem publiskajā iepirkumā ir 
jāpiešėir prioritāte, un, ja tas netiek darīts, 
jāpiemēro princips "izpildi vai paskaidro"; 

60. aicina Komisiju ierosināt obligātas zaĜā 
publiskā iepirkuma procedūras, kurās 
atkārtoti izmantotiem, saremontētiem, 
pārveidotiem, atjaunotiem un citiem 
ilgtspējīgiem resursefektīviem produktiem 
un risinājumiem ir jāpiešėir prioritāte, un, 
ja tas netiek darīts, jāpiemēro princips 
"izpildi vai paskaidro"; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/10 

Grozījums Nr.  10 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Resursu lietderīga izmantošana — ceĜā uz aprites ekonomiku 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

65. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

65. mudina Komisiju 2016. gada pirmajā 
pusgadā nākt klajā ar ziĦojumu par 
ilgtspējīgu pārtiku, kas ticis atlikts 
vairākkārt kopš 2013. gada; uzsver, ka 
Ħemot vērā to, ka pārtikas ražošana un 
patēriĦš izmanto būtisku daĜu no resursiem, 
šajā ziĦojumā holistiski jārisina resursu 
nepietiekamības problēma pārtikas aprites 
ėēdē un jāveicina ilgtspējīgas pārtikas 
politikas izstrādāšana; aicina Komisiju 
izvērtēt iespējas palielināt videi draudzīga 
pārtikas iepakojuma izmantošanu, tostarp 
izvērtējot iespēju pakāpeniski aizstāt 
pārtikas iepakojumu ar bioloăiskas 
izcelsmes un bioloăiski noārdāmiem, 
kompostējamiem materiāliem saskaĦā ar 
Eiropas standartiem, 

65. mudina Komisiju 2013. gada pirmajā 
pusgadā nākt klajā ar ziĦojumu par 
ilgtspējīgu pārtiku, kas ticis atlikts 
vairākkārt kopš 2016. gada; uzsver, ka 
Ħemot vērā to, ka pārtikas ražošana un 
patēriĦš izmanto būtisku daĜu no resursiem, 
šajā ziĦojumā holistiski jārisina resursu 
nepietiekamības problēma pārtikas aprites 
ėēdē un jāveicina ilgtspējīgas pārtikas 
politikas izstrādāšana; aicina Komisiju 
izvērtēt iespējas palielināt videi draudzīga 
pārtikas iepakojuma izmantošanu, tostarp 
izvērtēt iespēju attiecīgos gadījumos 
izmantot pārtikas iepakojumu ar 
bioloăiskas izcelsmes un bioloăiski 
noārdāmiem, kompostējamiem materiāliem 
saskaĦā ar Eiropas standartiem un aprites 
cikla pieeju; 

Or. en 

 
 


