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18.10.2018 A8-0317/103 

Grozījums Nr.  103 

Margrete Auken 

Verts/ALE 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 

5.a pants (jauns) 

 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a pants 

 Izmantošanas ierobežojumi 

 Dalībvalstis aizliedz publiskos vai privātos 

pasākumos apzināti palaist atmosfērā 

pielikuma Ba daļā uzskaitītos 

vienreizlietojamos plastmasas 

izstrādājumus. 

Or. en 

(Saistīts ar tā paša autora grozījumu attiecībā uz jaunu pielikuma Ba daļu.) 

Pamatojums 

Baloni ir viens no desmit izstrādājumiem, kas kā piedrazojums visvairāk atrasti pludmalēs. 

Tie rada piesārņojumu un apdraud dzīvo dabu. Tiem turpmāk vairs nebūtu izklaides nolūkos 

jānonāk vidē. Vairākas pašvaldības ir ieviesušas šādus aizliegumus, lai novērstu gaisa balonu 

masveida palaišanu gaisā (Apvienotajā Karalistē vairāk nekā 50 pašvaldības). Arī vairākos 

ASV štatos (piemēram, Kalifornijā, Floridā, Tenesī un Virdžīnijā) ir pieņemti šādi aizliegumi. 
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18.10.2018 A8-0317/104 

Grozījums Nr.  104 

Margrete Auken 

Verts/ALE 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. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā 

uz plastmasu saturošiem zvejas rīkiem, kas 

laisti Savienības tirgū, tiek izveidotas 

ražotāja paplašinātas atbildības shēmas 

saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 

noteikumiem par ražotāja paplašinātu 

atbildību. 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā 

uz plastmasu saturošiem zvejas rīkiem, kas 

laisti Savienības tirgū, tiek izveidotas 

ražotāja paplašinātas atbildības shēmas 

saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 

noteikumiem par ražotāja paplašinātu 

atbildību. 

Pamatojoties uz minēto, dalībvalstis 

nodrošina, ka katru gadu tiek sasniegts 

plastmasu saturošu zvejas rīku 

savākšanas minimāls rādītājs. No 

2025. gada šis minimālais savākšanas 

rādītājs ir 80 %, un to aprēķina, 

pamatojoties uz attiecīgajā gadā 

attiecīgajā dalībvalstī tirgū laisto 

plastmasu saturošo zvejas rīku kopējo 

svaru, kas izteikts kā procentuālā daļa no 

konkrētajā dalībvalstī trīs iepriekšējos 

gados tirgū laisto plastmasu saturošo 

zvejas rīku vidējā svara. 

Dalībvalstis arī nodrošina, ka ar šīm 

ražotāja paplašinātas atbildības shēmām 

līdz 2025. gadam panāk zvejas rīku 

reciklēšanu vismaz 15 % apmērā. Lai 

sasniegtu minēto mērķrādītāju, 

dalībvalstis var papildus prasīt, lai 

minētajās shēmās cita starpā: 

a) koriģētu finanšu iemaksas saskaņā ar 

Direktīvas 2008/98/EK 8.a panta 

4. punktu ar mērķi veicināt atkārtotai 
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izmantošanai un reciklēšanai paredzētu 

zvejas rīku laišanu tirgū; 

b) izveidotu depozīta sistēmas ar mērķi 

sekmēt vecu, novecojušu vai 

neizmantojamu zvejas rīku 

atpakaļnodošanu; 

c) iekļautu uzraudzības, izsekošanas un 

ziņošanas programmas. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Komisijas ietekmes novērtējumu (sk. 62. lpp.) visā ES vidēji 80 % no gadā 

nopirktajiem zvejas rīkiem tiek nogādāti krastā. Tāpēc būtu jānosaka atsevišķs savākšanas 

mērķrādītājs 80 % apmērā, nevis tikai 50 %, kā pieņemts ENVI komitejā (64. grozījums). Kā 

atsauci piemērojot trīs gados tirgū laisto vidējo apjomu, tiek paredzēta iespēja ņemt vērā 

patēriņa svārstības. 
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18.10.2018 A8-0317/105 

Grozījums Nr.  105 

Margrete Auken 

Verts/ALE 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 – Ba daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ba Vienreizlietojami plastmasas 

izstrādājumi, uz ko attiecas 5.a pants par 

izmantošanas ierobežojumiem 

 - Baloni, izņemot rūpnieciskiem vai citiem 

profesionāliem lietojumiem un 

izmantojumiem paredzētus balonus, kas 

netiek izplatīti patērētājiem 

Or. en 

Pamatojums 

Baloni ir viens no desmit izstrādājumiem, kas kā piedrazojums visvairāk atrasti pludmalēs. 

Tie rada piesārņojumu un apdraud dzīvo dabu. Tiem turpmāk vairs nebūtu izklaides nolūkos 

jānonāk vidē. Vairākas pašvaldības ir ieviesušas šādus aizliegumus, lai novērstu gaisa balonu 

masveida palaišanu gaisā (Apvienotajā Karalistē vairāk nekā 50 pašvaldības). Arī vairākos 

ASV štatos (piemēram, Kalifornijā, Floridā, Tenesī un Virdžīnijā) ir pieņemti šādi aizliegumi. 

 

 


