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17.10.2018 A8-0317/91 

Grozījums Nr.  91 

Tim Aker 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

4.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  4.a pants 

 Pēcpatēriņa atkritumu samazināšana 

 Lai samazinātu pēcpatēriņa atkritumus, 

dalībvalstis attiecībā uz visiem 

izstrādājumiem, kas uzskaitīti A daļā, 

nosaka šādus samazināšanas 

mērķrādītājus: 50 % samazinājums līdz 

2025. gadam un 80 % samazinājums līdz 

2030. gadam, paredzot mērķi galu galā 

aizstāt šos izstrādājumus ar videi 

draudzīgām alternatīvām; 

Or. en 

Pamatojums 

Visiem izstrādājumiem, kurus uzskata par kaitīgiem jūras videi, būtu jāpiemēro stingri 

samazināšanas mērķrādītāji. Minētie izstrādājumi ir to desmit vienreizlietojamo plastmasas 

izstrādājumu skaitā, ko visvairāk atrod pludmalēs, un dzērienu pudeles veido 60,04 % no 

atrasto vienību kopējā svara. Lai gan Komisijas priekšlikumā ir paredzēts uz šiem 

izstrādājumiem attiecināt ražotāja paplašinātas atbildības shēmas un informētības vairošanas 

pasākumus, priekšlikums būtu jāgroza, lai minētajiem izstrādājumiem piemērotu patēriņa 

samazinājuma mērķrādītājus nolūkā panākt patiesu aprites ekonomiku. 
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17.10.2018 A8-0317/92 

Grozījums Nr.  92 

Tim Aker 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

8.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  8.a pants 

 Dalībvalstis pieņem un īsteno ražotāja 

paplašinātas atbildības pasākumus 

saskaņā ar šo pantu, paredzot, ka 

ražotājiem ir jāfinansē neatkarīgi no 

ražotāja izveidotas un pārvaldītas 

apsaimniekošanas organizācijas, kuru 

mērķis ir novērst un samazināt atkritumu, 

jo īpaši vienreizlietojamu plastmasas 

izstrādājumu atkritumu, rašanos un 

mīkstināt to kaitīgo ietekmi. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai apsaimniekošanas organizācijas varētu efektīvi darboties, ir jānodrošina to neatkarība no 

attiecīgās nozares ražotājiem, tādējādi izvairoties no nevajadzīgas iejaukšanās. 
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17.10.2018 A8-0317/93 

Grozījums Nr.  93 

Tim Aker 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – A daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  - Dzērienu pudeles 

 - Pārtikas tara, t. i., tādi trauki kā kārbas 

ar vāku vai bez tā, kurās ievieto ēdienu, 

kas paredzēts tūlītējam patēriņam bez 

turpmākas sagatavošanas tieši no trauka 

vai nu uz vietas, vai līdzņemšanai, 

piemēram, ātrajām uzkodām domāta 

pārtikas tara, izņemot dzērienu taru, 

šķīvjus un pārtiku saturošas paciņas un 

iesaiņojumus 

 - Paciņas un iesaiņojumi no elastīga 

materiāla, kuros ievieto pārtiku, kas 

paredzēta tūlītējam patēriņam no paciņas 

vai iesaiņojuma bez turpmākas 

sagatavošanas 

 - Dzērienu tara, t. i., trauki šķidrumiem, 

piemēram, dzērienu pudeles, tostarp to 

korķīši un vāciņi 

 - Mitrās salvetes, t. i., iepriekš 

samitrinātas salvetes personiskās 

higiēnas, mājsaimniecības un rūpniecības 

vajadzībām 

 - Baloni, izņemot rūpnieciskiem vai citiem 

profesionāliem lietojumiem un 

izmantojumiem paredzētus balonus, kas 

netiek izplatīti patērētājiem 

 - Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi, 
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kā definēts Direktīvas 94/62/EK 3. panta 

1.c punktā 

Or. en 

Pamatojums 

Visiem izstrādājumiem, kurus uzskata par kaitīgiem jūras videi, būtu jāpiemēro stingri 

samazināšanas mērķrādītāji. Minētie izstrādājumi ir to desmit vienreizlietojamo plastmasas 

izstrādājumu skaitā, ko visvairāk atrod pludmalēs, un dzērienu pudeles veido 60,04 % no 

atrasto vienību kopējā svara. Lai gan Komisijas priekšlikumā ir paredzēts uz šiem 

izstrādājumiem attiecināt ražotāja paplašinātas atbildības shēmas un informētības vairošanas 

pasākumus, priekšlikums būtu jāgroza, lai minētajiem izstrādājumiem piemērotu patēriņa 

samazinājuma mērķrādītājus nolūkā panākt patiesu aprites ekonomiku. 
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17.10.2018 A8-0317/94 

Grozījums Nr.  94 

Tim Aker 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – E daļa – 5. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Tabakas izstrādājumi ar filtriem un 

filtri, ko tirgo lietošanai kopā ar tabakas 

izstrādājumiem. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Cigaretēm piemēro akcīzes nodokli. Dalībvalstīm ir liela rīcības brīvība attiecībā uz akcīzes 

nodokļa apjomu, ko tās nosaka. Turklāt akcīzes nodokļi var veicināt un, visticamāk, jau 

veicina ar minētajiem izstrādājumiem saistītā piedrazojuma satīrīšanas pasākumu izmaksu 

segšanu. Nav pamata piemērot ražotāja paplašinātas atbildības shēmas šo izstrādājumu 

ražotājiem. Tas būtu neefektīvi un potenciāli veicinātu nelikumīgu tirdzniecību. Tāpēc šos 

izstrādājumus svītro no pielikuma E daļas kā vienreizlietojamus plastmasas izstrādājumus, uz 

ko attiecas ražotāja paplašinātas atbildības prasības. 

 

 


