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ĪSS PAMATOJUMS 

Direktīvas 1. pantā noteiktais mērķis ir "novērst un samazināt noteiktu plastmasas 

izstrādājumu ietekmi uz vidi, īpaši ūdens vidi, un cilvēka veselību". 

 

Tādēļ mēs uzskatām, ka Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumā ir svarīgi 

uzsvērt tos plastmasas piesārņojuma veidus, kas saistīti ar lauksaimniecību, pat ja jautājums 

par šādu piesārņojumu ir aktuālāks vietējā vai reģionālā mērogā. Komisijas priekšlikums par 

vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu piesārņojuma samazinājumu ir balstīts uz ietekmes 

novērtējumu par lielu plastmasas atkritumu, kas kļūst par jūras piedrazojumu, galvenajām 

kategorijām vidēji Eiropas Savienībā, un tiesību akta priekšlikuma izstrādē galvenā vērība 

pievērsta tieši šīm kategorijām. 

 

Pirmkārt, jāņem vērā, ka plastmasu, kas nonāk uz laukiem vai lauksaimniecības ekosistēmās, 

kopā ar barību var uzņemt dzīvnieki, vai arī tā var nonākt ūdens ekosistēmās un galu galā — 

jūrā. Līdzīgi arī visu, kas nonāk augsnē, augsnes biota sadala vai noārda mazākās daļiņās, 

tostarp radot mikroplastmasas piesārņojumu, un šādas daļiņas nonāk augsnes ūdeņos un var 

izplūst saldūdens ekosistēmās un pēc tam — jūras sistēmās. Šis otrais variants nav ņemts 

vērā, piemērojot uz jūras piedrazojumu balstīto pieeju, kas izmantota ietekmes novērtējumā 

un vērsta uz lielākiem priekšmetiem. 

 

Otrkārt, vairāki plastmasas piesārņojuma veidi, kas galvenokārt izplatīti reģionālā vai vietējā 

mērogā, ir saistīti ar konkrētiem zemes izmantošanas veidiem, kas ietver plastmasas 

izmantošanu lauksaimniecībā. Šādu piesārņojuma veidu rašanās var būt saistīta ar vietējo 

praksi vai infrastruktūru, piemēram, ar problēmām, ko daudziem lauksaimniekiem vai 

ražotājiem sagādā izmantotās plastmasas mulčējuma pārstrāde, vai ar nevēlēšanos izmantot 

netīrus plastmasas pārklājus. 

 

Treškārt, ir jāņem vērā, ka Komisijas izmantotā pieeja projekta izstrādē paredz iespēju īstenot 

patērētāju, šajā gadījumā — lietotāju, proti, lauksaimnieku, izpratnes veicināšanas 

pasākumus, kas var ietvert informācijas sniegšanu par lauksaimniecības izcelsmes plastmasas 

likvidēšanu un reciklēšanu, marķēšanas prasībām, plastmasas ražotāju lielāku atbildību u. c. 

Tādējādi šādi pasākumi ne vienmēr rada nesamērīgu slogu vai lielas izmaksas 

lauksaimniekiem. 

GROZĪJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Plastmasas daudzveidīgās (1) Plastmasas salīdzinoši zemā cena 
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izmantošanas iespējas un salīdzinoši zemā 

cena nozīmē, ka šīs materiāls ikdienas 

dzīvē ir visuresošs. Tā kā aizvien vairāk to 

izmanto īslaicīgi lietojamos izstrādājumos, 

ko nav paredzēts ne atkalizmantot, ne 

izmaksefektīvi reciklēt, attiecīgās 

ražošanas un patēriņa tendences kļūst 

aizvien neefektīvākas un lineārākas. Tāpēc 

Aprites ekonomikas rīcības plāna32 

kontekstā Komisija pieņēma Eiropas 

stratēģiju attiecībā uz plastmasu33, kur 

secināts: ja vēlamies sasniegt patiesi 

noslēgtu plastmasas aprites ciklu, ir 

jānovērš arvien pieaugošā plastmasas 

atkritumu rašanās un to nonākšana vidē, jo 

īpaši jūras vidē. 

nozīmē, ka šīs materiāls ikdienas dzīvē ir 

visuresošs. Tā kā aizvien vairāk to izmanto 

īslaicīgi lietojamos izstrādājumos, ko nav 

paredzēts ne atkalizmantot, ne 

izmaksefektīvi reciklēt, attiecīgās 

ražošanas un patēriņa tendences kļūst 

aizvien neefektīvākas un lineārākas. Tāpēc 

Aprites ekonomikas rīcības plāna32 

kontekstā Komisija pieņēma Eiropas 

stratēģiju attiecībā uz plastmasu33, kur 

secināts: ja vēlamies sasniegt patiesi 

noslēgtu plastmasas aprites ciklu, ir 

jānovērš arvien pieaugošā plastmasas 

atkritumu rašanās un to nonākšana vidē, jo 

īpaši jūras vidē. 

__________________ __________________ 

32 Komisijas paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai “Noslēgt aprites loku — 

ES rīcības plāns pārejai uz aprites 

ekonomiku” (COM(2015) 0614 final). 

32 Komisijas paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai “Noslēgt aprites loku — 

ES rīcības plāns pārejai uz aprites 

ekonomiku” (COM(2015) 0614 final). 

33 Komisijas paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai “Eiropas stratēģija 

attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā” 

(COM(2018) 28 final). 

33 Komisijas paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai “Eiropas stratēģija 

attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā” 

(COM(2018) 28 final). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Saskaņā ar daudzpusējiem 

nolīgumiem37 un Savienības tiesību aktiem 

par atkritumiem38 dalībvalstīm ir 

jānodrošina pareiza atkritumu 

apsaimniekošana, lai novērstu un 

samazinātu jūras piedrazojumu no avotiem 

gan jūrā, gan uz sauszemes. Saskaņā ar 

(4) Saskaņā ar daudzpusējiem 

nolīgumiem37 un Savienības tiesību aktiem 

par atkritumiem38 dalībvalstīm ir 

jānodrošina pareiza atkritumu 

apsaimniekošana, lai novērstu un 

samazinātu jūras piedrazojumu no avotiem 

gan jūrā, gan uz sauszemes. Saskaņā ar 
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Savienības tiesību aktiem39 par ūdeņiem 

dalībvalstīm ir jāapkaro jūras 

piedrazojums, ja tas liedz sasniegt labu 

jūras ūdeņu vides stāvokli, turklāt tas arī 

palīdzēs sasniegt ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķi Nr. 14. 

Savienības tiesību aktiem39 par ūdeņiem 

dalībvalstīm ir jāapkaro jūras 

piedrazojums, lai nodrošinātu, ka tā 

īpašības, tostarp tā ķīmiskais sastāvs un 

daudzums, nerada kaitējumu jūras 

ūdeņiem, turklāt tas arī palīdzēs sasniegt 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi Nr. 14. 

__________________ __________________ 

37 ANO Jūras tiesību konvencija 

(UNCLOS), 1972. gada Konvencija par to, 

lai novērstu jūras piesārņošanu, izgāžot 

atkritumus un citus materiālus (Londonas 

konvencija) un tās 1996. gada Protokols 

(Londonas protokols), V pielikums 

Starptautiskajai konvencijai par 

piesārņojuma novēršanu no kuģiem 

(MARPOL), Bāzeles Konvencija par 

kontroli pār kaitīgo atkritumu 

robežšķērsojošo transportēšanu un to 

aizvākšanu. 

37 ANO Jūras tiesību konvencija 

(UNCLOS), 1972. gada Konvencija par to, 

lai novērstu jūras piesārņošanu, izgāžot 

atkritumus un citus materiālus (Londonas 

konvencija) un tās 1996. gada Protokols 

(Londonas protokols), V pielikums 

Starptautiskajai konvencijai par 

piesārņojuma novēršanu no kuģiem 

(MARPOL), Bāzeles Konvencija par 

kontroli pār kaitīgo atkritumu 

robežšķērsojošo transportēšanu un to 

aizvākšanu. 

38 Direktīva 2008/98/EK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2000. gada 

27. novembra Direktīva 2000/59/EK par 

ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu 

atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai 

(OV L 332, 28.12.2000., 81. lpp.). 

38 Direktīva 2008/98/EK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2000. gada 

27. novembra Direktīva 2000/59/EK par 

ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu 

atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai 

(OV L 332, 28.12.2000., 81. lpp.). 

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2000. gada 23. oktobra 

Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 

sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 

politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 

1. lpp.), un Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2008. gada 17. jūnija 

Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido 

sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 

politikas jomā (OV L 164, 25.6.2008., 

19. lpp.). 

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2000. gada 23. oktobra 

Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 

sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 

politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 

1. lpp.), un Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2008. gada 17. jūnija 

Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido 

sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 

politikas jomā (OV L 164, 25.6.2008., 

19. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Savienībā 80–85 % no jūras 

piedrazojuma (ko mēra, skaitot 

piedrazojuma vienības pludmalēs) ir 

plastmasa, no kā 50 % ir vienreizlietojami 

plastmasas priekšmeti, bet 27 % — ar 

zveju saistīti priekšmeti. Vienreizlietojami 

plastmasas izstrādājumi ir visdažādākās 

ātras aprites dienišķās preces, ko pēc tam, 

kad tās vienreiz izmantotas paredzētajai 

vajadzībai, izmet, bet reciklē ļoti reti, un ar 

ko bieži vien piedrazo apkārtni. Ievērojamu 

daļu no tirgū laistajiem zvejas rīkiem 

nesavāc apstrādei. Tāpēc vienreizlietojami 

plastmasas izstrādājumi un plastmasu 

saturoši zvejas rīki ir sevišķi nopietna 

problēma no jūras piedrazojuma viedokļa, 

un tie smagi apdraud jūras ekosistēmas, 

bioloģisko daudzveidību un, galu galā, arī 

cilvēka veselību, kā arī kaitē tādām 

nodarbēm kā tūrisms, zivsaimniecība un 

kuģniecība. 

(5) Savienībā 80–85 % no jūras 

piedrazojuma (ko mēra, skaitot 

piedrazojuma vienības pludmalēs) ir 

plastmasa, no kā 50 % ir vienreizlietojami 

plastmasas priekšmeti, bet 27 % — ar 

zveju saistīti priekšmeti. Vienreizlietojami 

plastmasas izstrādājumi ir visdažādākās 

ātras aprites dienišķās preces, ko pēc tam, 

kad tās vienreiz izmantotas paredzētajai 

vajadzībai, izmet, bet reciklē ļoti reti, un ar 

ko bieži vien piedrazo apkārtni. Ievērojamu 

daļu no tirgū laistajiem zvejas rīkiem 

nesavāc apstrādei. Tāpēc vienreizlietojami 

plastmasas izstrādājumi un plastmasu 

saturoši zvejas rīki ir sevišķi nopietna 

problēma no jūras piedrazojuma viedokļa, 

un tie smagi apdraud jūras ekosistēmas, 

bioloģisko daudzveidību un cilvēka 

veselību, kā arī kaitē tādām nodarbēm kā 

tūrisms, zivsaimniecība un kuģniecība. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu apsvērums tiek pielāgots 1. pantam, kurā atzīta ietekme uz veselību. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) ES būtu jāpieņem visaptveroša 

pieeja ar mikroplastmasu saistītas 

problēmas risināšanai un jāmudina visi 

ražotāji stingri ierobežot mikroplastmasas 

izmantošanu savos izstrādājumos un 

stingri ierobežot mikroplastmasu saturošu 

izstrādājumu nonākšanu augsnē un 

saldūdens sistēmās un tādējādi arī jūras 

ekosistēmās. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Lai pūliņus koncentrētu tur, kur tie 

visvairāk vajadzīgi, šai direktīvai vajadzētu 

aptvert tikai visizplatītākos 

vienreizlietojamos plastmasas 

izstrādājumus, kas pēc aplēsēm ir 86 % no 

visiem vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem, kas skaitīšanās konstatēti 

Savienības pludmalēs. 

(7) Lai pūliņus koncentrētu tur, kur tie 

visvairāk vajadzīgi, šai direktīvai vajadzētu 

aptvert visizplatītākos vienreizlietojamos 

plastmasas izstrādājumus, kas pēc aplēsēm 

ir 86 % no visiem vienreizlietojamiem 

plastmasas izstrādājumiem, kas skaitīšanās 

konstatēti Savienības pludmalēs, kā arī 

zvejas rīkus, kas rada ievērojamu 

kaitējumu kā jūras piedrazojums. 

Or. en 

Pamatojums 

Direktīvas projekts attiecas arī uz izmestajiem zvejas rīkiem. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Plastmasas piesārņojuma avoti 

reģionos būtiski atšķiras. Monitorings 

saskaņā ar Jūras stratēģijas 

pamatdirektīvu, ko veikusi pilsoniskā 

sabiedrība, uzskatāmi parāda, ka vairākos 

reģionos lielu daļu jūras piedrazojuma 

veido citi plastmasas izstrādājumi. Šādos 

apgabalos dalībvalstīm būtu jāpieņem 

īpaši pasākumi, lai valsts vai vietējā 

līmenī mazinātu plastmasas piesārņojuma 

avotus. Piemēram, jautājums par 

lauksaimnieciskas izcelsmes plastmasu ir 

saistīts arī ar zemes piesārņojumu, zemu 

reciklēšanas līmeni un neatbilstīgu 



 

PE623.923v01-00 8/19 PA\1157360LV.docx 

LV 

plastmasas likvidēšanu. It īpaši pastāv 

iespēja, ka lauksaimnieciskas izcelsmes 

plastmasa reciklēšanai vietējā līmenī tiek 

pieņemta negribīgi. Reciklēšanas vai 

likvidēšanas iekārtām šāda 

lauksaimniecības plastmasa būtu 

jāpieņem, neradot nepamatotus šķēršļus. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis direktīvas projekts attiecas uz vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem, kurus 

parasti atrod ES pludmalēs, taču atrasto plastmasas izstrādājumi veidi dažādos reģionos 

būtiski atšķiras. Atsevišķos reģionos tiek atrasts ievērojams daudzums tādu plastmasas 

izstrādājumu, uz kuriem šīs direktīvas projekts neattiecas. Vairākos reģionos būtiska 

problēma ir lauksaimnieciskas izcelsmes plastmasa — piemēram, šāda plastmasa atrasta, 

veicot autopsiju kašalotvaļiem Spānijas dienvidos. Turklāt vietējās reciklēšanas iekārtas var 

atteikties pieņemt izmantotas plastmasas mulčējuma loksnes ar augsnes paliekām. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

7.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7b) Turklāt vietējā vai reģionālā 

mērogā ievērojamu zemes un augsnes 

piesārņojumu rada lielāki plastmasas 

priekšmeti un to sadalīšanās rezultātā 

radušās daļiņas vai mikroplastmasa. 

Or. en 

(http://recyclingnetwerk.org/2018/02/27/zwerfvuil-maakt-koeien-ziek-vlaanderen/ 

http://recyclingnetwerk.org/2018/02/26/zwerfafval-maakt-koeien-ziek/) 

Pamatojums 

Direktīvas mērķis ir ierobežot vidisko ietekmi kopumā, taču ietekmes novērtējumā uzsvars 

likts uz jūras piedrazojumu. Taču vietējā mērogā pastāv būtiskas problēmas saistībā ar zemes 

un saldūdens (šie ūdeņi ieplūst jūras sistēmās) sistēmu piesārņojumu. Piemēram, Flandrijā 

vairāk nekā 5000 liellopu gadā saslimst, jo kopā ar barību uzņem piedrazojumu (no 

1,3 miljonu liellopu kopskaita); Nīderlandē 11 000–13 000 liellopu gadā gūst nopietnus 

ievainojumus no piedrazojuma, un šādu ievainojumu dēļ iet bojā vairāk nekā 4000 liellopu 

(no 4,29 miljoniem liellopu kopskaita). 
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Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Pie Eiropas pludmalēs visbiežāk 

sastopamā jūras piedrazojuma pieder 

dzērienu pudeles, kas ir vienreizlietojami 

plastmasas izstrādājumi. Tā iemesls ir 

neefektīvas dalītās vākšanas sistēmas un 

patērētāju nepietiekama iesaistīšanās šajās 

sistēmās. Ir jāveicina efektīvākas dalītās 

vākšanas sistēmas, tāpēc attiecībā uz tādām 

dzērienu pudelēm, kas ir vienreizlietojami 

plastmasas izstrādājumi, būtu jānosaka 

minimālais dalītās vākšanas mērķrādītājs. 

Dalībvalstis varētu sasniegt šo minimālo 

mērķrādītāju ar šādiem paņēmieniem: vai 

nu nospraust dzērienu pudeļu — 

vienreizlietojamu plastmasas 

izstrādājumu — dalītās vākšanas 

mērķrādītāju ražotāja paplašinātās 

atbildības shēmu ietvaros, vai izveidot 

depozīta sistēmas, vai izmantot jebkādus 

citus pasākumus, ko tās uzskata par 

lietderīgiem. Tam būs tieša, pozitīva 

ietekme uz atkritumu savākšanas 

rādītājiem, savāktā materiāla un reciklētā 

materiāla kvalitāti, un tas pavērs izdevības 

reciklēšanas uzņēmumiem un reciklētā 

materiāla tirgum. 

(20) Pie Eiropas pludmalēs visbiežāk 

sastopamā jūras piedrazojuma pieder 

dzērienu pudeles, kas ir vienreizlietojami 

plastmasas izstrādājumi. Tā iemesls ir 

neefektīvas dalītās vākšanas sistēmas, 

patērētāju nepietiekama iesaistīšanās šajās 

sistēmās, kā arī plastmasas fizikālās un 

ķīmiskās īpašības, kas padara to izturīgu 

pret noārdīšanos, un tādēļ plastmasa 

saglabājas vidē vairākas desmitgades vai 

simtgades pēc tam, kad plastmasas 

izstrādājums izmantots iecerētajam 

mērķim. Ir jāveicina efektīvākas dalītās 

vākšanas sistēmas, tāpēc attiecībā uz tādām 

dzērienu pudelēm, kas ir vienreizlietojami 

plastmasas izstrādājumi, būtu jānosaka 

minimālais dalītās vākšanas mērķrādītājs. 

Dalībvalstis varētu sasniegt šo minimālo 

mērķrādītāju ar šādiem paņēmieniem: vai 

nu nospraust dzērienu pudeļu — 

vienreizlietojamu plastmasas 

izstrādājumu — dalītās vākšanas 

mērķrādītāju ražotāja paplašinātās 

atbildības shēmu ietvaros, vai izveidot 

depozīta sistēmas, vai izmantot jebkādus 

citus pasākumus, ko tās uzskata par 

lietderīgiem. Tam būs tieša, pozitīva 

ietekme uz atkritumu savākšanas 

rādītājiem, savāktā materiāla un reciklētā 

materiāla kvalitāti, un tas pavērs izdevības 

reciklēšanas uzņēmumiem un reciklētā 

materiāla tirgum. 

Or. en 

Pamatojums 

Izstrādājumi, kas nav izgatavoti no plastmasas un nenonāk savākšanas sistēmās, ir mazāk 

izturīgi, un pastāv lielāka iespējamība, ka tie sadalīsies, un attiecīgi mazāka iespējamība, ka 

tie uzkrāsies pludmales vai jūras piedrazojuma veidā. 
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Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

22. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Saskaņā ar 22. punktu 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā starp Eiropas 

Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un 

Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas 

procesu48 Komisijai šī direktīva būtu 

jāizvērtē. Izvērtējuma pamatā būtu jāliek 

šīs direktīvas īstenošanas laikā gūtā 

pieredze un savāktie dati un saskaņā ar 

Direktīvu 2008/56/EK vai 

Direktīvu 2008/98/EK savāktie dati. 

Balstoties uz izvērtējumu, varētu 

noskaidrot, vai ir vajadzīgi vēl citi 

pasākumu un vai, ņemot vērā datus no 

jūras piedrazojuma monitoringa Savienībā, 

ir jāpārskata pielikums, kurā uzskaitīti 

vienreizlietojami plastmasas izstrādājumi. 

Izvērtējumā būtu arī jāapsver, vai tikām ir 

panākts tāds zinātnes un tehnikas 

progress — tostarp vai ir izstrādāti 

bionoārdāmi materiāli vai sagatavoti 

kritēriji vai standarti attiecībā uz 

plastmasas bionoārdāmību jūras vidē, kā to 

paredz Eiropas Plastmasas stratēģija —, ka 

ir iespējams noteikt standartu attiecībā uz 

konkrētu vienreizlietojamu plastmasas 

izstrādājumu bionoārdāmību jūras vidē. 

Tas ietver arī standartu, kā testēt, vai 

fiziska un bioloģiska sadalīšanās jūras 

vidē nozīmē, ka plastmasa pilnībā sadalās 

oglekļa dioksīdā (CO2), biomasā un ūdenī 

tik īsā periodā, ka plastmasa nekaitē jūras 

organismiem un nenotiek tās uzkrāšanās 

vidē. Ja tā tiešām ir, tad šādam 

standartam atbilstošus vienreizlietojamus 

plastmasas izstrādājumus varētu atbrīvot 

no tirgū laišanas aizlieguma. Lai gan 

Eiropas Plastmasas stratēģijā jau ieskicēti 

pasākumi šajā jomā, tajā atzīts, ka ir 

sarežģīti paredzēt tiesisko regulējumu 

bionoārdāmai plastmasai, jo dažādās jūrās 

(22) Saskaņā ar 22. punktu 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā starp Eiropas 

Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un 

Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas 

procesu48 Komisijai šī direktīva būtu 

jāizvērtē. Izvērtējuma pamatā būtu jāliek 

šīs direktīvas īstenošanas laikā gūtā 

pieredze un savāktie dati un saskaņā ar 

Direktīvu 2008/56/EK vai 

Direktīvu 2008/98/EK savāktie dati. 

Balstoties uz izvērtējumu, varētu 

noskaidrot, vai ir vajadzīgi vēl citi 

pasākumu un vai, ņemot vērā datus no 

jūras piedrazojuma monitoringa Savienībā, 

ir jāpārskata pielikums, kurā uzskaitīti 

vienreizlietojami plastmasas izstrādājumi. 

Izvērtējumā būtu arī jāapsver, vai tikām ir 

panākts tāds zinātnes un tehnikas 

progress — tostarp vai ir izstrādāti 

bionoārdāmi materiāli vai sagatavoti 

kritēriji vai standarti attiecībā uz 

plastmasas bionoārdāmību jūras vidē, kā to 

paredz Eiropas Plastmasas stratēģija —, ka 

ir iespējams noteikt standartu attiecībā uz 

konkrētu vienreizlietojamu plastmasas 

izstrādājumu bionoārdāmību jūras vidē. 

Taču, ņemot vērā to, ka bionoārdīšanās 

nozīmē kalpošanas laika beigas un tās 

iznākums ir vienreizlietojamu 

izstrādājumu likvidēšana, kas dažādos 

laikposmos sadalās atbilstīgi videi, ko tie 

piesārņo, un var ietekmēt dzīvniekus un 

jūras organismus, tādu kritēriju vai 

standartu izstrādei, kas attiecas uz 

bionoārdāmību jūras vidē, nākotnē 

nekādā ziņā nevar piemērot šajā direktīvā 

noteiktus izņēmumus. Šīs direktīvas 

mērķis ir novērst un samazināt noteiktu 

plastmasas izstrādājumu ietekmi uz vidi 

un cilvēka veselību, kā arī veicināt pāreju 
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valda dažādi apstākļi. uz aprites ekonomiku, ko atbalsta 

atkalizmantošanas vai reciklēšanas 

sistēmas. Lai gan Eiropas Plastmasas 

stratēģijā jau ieskicēti pasākumi šajā jomā, 

tajā atzīts, ka ir sarežģīti paredzēt tiesisko 

regulējumu bionoārdāmai plastmasai, jo 

dažādās jūrās valda dažādi apstākļi. 

__________________ __________________ 

48 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. 48 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. 

Or. en 

Pamatojums 

Bionoārdāmas plastmasas izslēgšana no šīs direktīvas piemērošanas jomas ir pretrunā 

priekšlikuma mērķim un būtībai, kas ir aizsargāt vidi, tostarp jūras vidi, un veselību. Atbalsts 

tādu vienreizlietojamu izstrādājumu attīstībai, kas sadalās vidē un ko kopā ar barību var 

uzņemt jebkurš dzīvnieks, negūstot pārliecību par to drošību, negatīvi ietekmē šīs direktīvas 

mērķa sasniegšanu. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 

mērķus — proti, novērst un samazināt 

konkrētu vienreizlietojamu plastmasas 

izstrādājumu un plastmasu saturošu zvejas 

rīku vidisko ietekmi, veicināt pāreju uz 

aprites ekonomiku, tostarp attīstīt 

inovatīvus darījumdarbības modeļus, 

produktus un materiālus, tādējādi sekmējot 

arī iekšējā tirgus efektīvu darbību —, nevar 

pietiekami labi sasniegt atsevišķās 

dalībvalstīs, bet tās mēroga un iedarbības 

dēļ tos var labāk sasniegt Savienības 

līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 

Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šajā direktīvā 

paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 

vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai. 

(25) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 

mērķus — proti, novērst un samazināt 

konkrētu vienreizlietojamu plastmasas 

izstrādājumu un plastmasu saturošu zvejas 

rīku vidisko ietekmi un ietekmi uz cilvēka 

veselību, veicināt pāreju uz aprites 

ekonomiku, tostarp attīstīt inovatīvus 

darījumdarbības modeļus, produktus un 

materiālus, tādējādi sekmējot arī iekšējā 

tirgus efektīvu darbību —, nevar 

pietiekami labi sasniegt atsevišķās 

dalībvalstīs, bet tās mēroga un iedarbības 

dēļ tos var labāk sasniegt Savienības 

līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 

Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šajā direktīvā 

paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
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vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums atbilst 1. pantam, kurā jau atzīta ietekme uz cilvēka veselību. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šīs direktīvas mērķis ir novērst un 

samazināt noteiktu vienreizlietojamu 

plastmasas izstrādājumu un plastmasu 

saturošu zvejas rīku ietekmi uz vidi, īpaši 

ūdens vidi, un cilvēka veselību, kā arī 

veicināt pāreju uz aprites ekonomiku ar 

inovatīviem darījumdarbības modeļiem, 

produktiem un materiāliem, tādējādi 

sekmējot arī iekšējā tirgus efektīvu 

darbību. 

Šīs direktīvas mērķis ir novērst un 

samazināt plastmasas izstrādājumu un 

plastmasu saturošu zvejas rīku ietekmi uz 

vidi, īpaši ūdens vidi, un cilvēka veselību, 

kā arī veicināt pāreju uz netoksisku aprites 

ekonomiku ar inovatīviem darījumdarbības 

modeļiem, netoksiskiem produktiem un 

materiāliem, tādējādi sekmējot arī iekšējā 

tirgus efektīvu darbību. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai mazinātu ietekmi uz veselību, mērķim jābūt toksicitātes novēršanai. Tas atbilst iecerei 

veidot netoksisku nākotni, kas jau paredzēta tiesību aktos un tiek plānota vairākās 

dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 

līdz [seši gadi pēc šīs direktīvas 

transponēšanas] savā teritorijā būtiski 

samazinātu pielikuma A daļā uzskaitīto 

vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 

lai: savā teritorijā līdz 2025. gadam par 

50 % un līdz 2030. gadam par 80 % 
samazinātu pielikuma A daļā uzskaitīto 

vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu 
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patēriņu. patēriņu. 

Or. en 

Pamatojums 

Arī Plastmasas maisiņu direktīvā 2015/720 noteikti skaidri kopīgi mērķi, taču dalībvalstis var 

izvēlēties, kā tos sasniegt. Direktīvas īstenošana veicināja vieglās plastmasas maisiņu 

izmantošanas ievērojamu samazinājumu, piemēram, Īrijā šādu maisiņu izmantošana gada 

laikā samazinājās par 90 %. Šādus plastmasas izstrādājumus Eiropā galvenokārt un arvien 

vairāk importē no Āzijas un Klusā okeāna reģiona. Dalībvalstis jau ir veikušas pasākumus, 

lai samazinātu šādu izstrādājumu patēriņu, — Francija ir aizliegusi izmantot plastmasas 

krūzītes, un līdzīgi pasākumi tiek izvērtēti Baleāru salās, Navarras reģionā Spānijā. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šie pasākumi var ietvert nacionālo patēriņa 

samazināšanas mērķrādītāju noteikšanu, 

pasākumus, ar ko nodrošina, ka 

tirdzniecības vietās galapatērētājam ir 

pieejamas atkalizmantojamas alternatīvas 

šiem izstrādājumiem, vai ekonomiskus 

instrumentus, ar ko, piemēram, nodrošina, 

ka tirdzniecības vietās galapatērētāji 

vienreizlietojamus plastmasas 

izstrādājumus nevar saņemt bez maksas. 

Šie pasākumi var atšķirties atkarībā no tā, 

kāda ir šā punkta pirmajā daļā minēto 

izstrādājumu vidiskā ietekme. 

Šie pasākumi var ietvert nacionālo patēriņa 

samazināšanas mērķrādītāju noteikšanu, 

pasākumus, ar ko nodrošina, ka 

tirdzniecības vietās galapatērētājam ir 

pieejamas atkalizmantojamas alternatīvas 

šiem izstrādājumiem, vai ekonomiskus 

instrumentus, ar ko, piemēram, nodrošina, 

ka tirdzniecības vietās galapatērētāji 

vienreizlietojamus plastmasas 

izstrādājumus nevar saņemt bez maksas, 

vai ierobežo šādu izstrādājumu laišanu 

tirgū. Šie pasākumi var atšķirties atkarībā 

no tā, kāda ir šā punkta pirmajā daļā 

minēto izstrādājumu vidiskā ietekme un 

ietekme uz veselību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija var pieņemt īstenošanas 

aktus, ar kuriem nosaka metodiku, kā 

aprēķina un verificē 1. punktā minēto 

vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu 

patēriņa būtisko samazinājumu. Šo 

īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 

pārbaudes procedūru, kas minēta 16. panta 

2. punktā. 

2. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 

ar kuriem nosaka metodiku, kā aprēķina un 

verificē 1. punktā minēto vienreizlietojamo 

plastmasas izstrādājumu patēriņa būtisko 

samazinājumu. Šo īstenošanas aktu pieņem 

saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 

minēta 16. panta 2. punktā divu gadu laikā 

pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uz 

visiem pielikuma D daļā uzskaitītajiem, 

tirgū laistajiem vienreizlietojamiem 

plastmasas izstrādājumiem ir skaidri 

saredzams, skaidri salasāms un 

neizdzēšams marķējums, ar ko patērētājus 

informē par vienu vai vairākiem šādiem 

aspektiem: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uz 

visiem pielikuma D daļā uzskaitītajiem, 

tirgū laistajiem vienreizlietojamiem 

plastmasas izstrādājumiem ir skaidri 

saredzams, skaidri salasāms un 

neizdzēšams marķējums, ar ko patērētājus 

informē par šādiem aspektiem: 

Or. en 

Pamatojums 

Ir svarīgi sniegt informāciju ne tikai par vienu no uzskaitītajiem aspektiem, bet par visiem, 

proti, par plastmasas klātesamību, tās ietekmi uz vidi un pienācīgu izmešanu atkritumos. Tas 

ir svarīgi arī attiecībā uz plastmasu, ko izmanto lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā, jo 

šajās nozarēs lauksaimnieki un iepakotāji ir patērētāji. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 1. daļa – b punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) to, kā vidi, īpaši jūras vidi, ietekmē 

piedrazošana vai citi nepienācīgi veidi, kā 

no šiem izstrādājumiem vai plastmasu 

saturošiem zvejas rīkus atbrīvojas. 

b) to, kā plastmasa ietekmē vidi, 

tostarp augsni un it īpaši jūras vidi, un 

cilvēka veselību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka fiziskas 

vai juridiskas personas vai to apvienības, 

organizācijas vai grupas saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem vai praksi var pārsūdzēt 

tiesā vai citā neatkarīgā un objektīvā ar 

likumu izveidotā institūcijā ar 5., 6., 7. un 

8. panta īstenošanu saistīta lēmuma, 

darbības vai bezdarbības materiāltiesisko 

vai procesuālo likumību, ja ir izpildīts 

viens no šiem nosacījumiem: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka fiziskas 

vai juridiskas personas vai to apvienības, 

organizācijas vai grupas saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem vai praksi var pārsūdzēt 

tiesā vai citā neatkarīgā un objektīvā ar 

likumu izveidotā institūcijā ar 4., 5., 6., 7., 

8. un 9. panta īstenošanu saistīta lēmuma, 

darbības vai bezdarbības materiāltiesisko 

vai procesuālo likumību, ja ir izpildīts 

viens no šiem nosacījumiem: 

Or. en 

Pamatojums 

Šā panta noteikumiem jāattiecas arī uz pienākumiem, kas noteikti 4. pantā (patēriņa 

samazināšanas mērķi) un 9. pantā (dalītās savākšanas mērķis). 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija līdz … [seši gadi pēc šīs 

direktīvas transponēšanas termiņa beigām] 

šo direktīvu izvērtē. Izvērtējuma pamatā ir 

informācija, kas pieejama saskaņā ar 

1. Komisija līdz … [trīs gadi pēc šīs 

direktīvas transponēšanas termiņa beigām] 

šo direktīvu izvērtē. Izvērtējuma pamatā ir 

informācija, kas pieejama saskaņā ar 
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13. pantu. Dalībvalstis sniedz Komisijai 

jebkādu papildu informāciju, kas 

nepieciešama izvērtēšanai un 2. punktā 

minētā ziņojuma sagatavošanai. 

13. pantu. Dalībvalstis sniedz Komisijai 

jebkādu papildu informāciju, kas 

nepieciešama izvērtēšanai un 2. punktā 

minētā ziņojuma sagatavošanai. 

Or. en 

Pamatojums 

Seši gadi pēc pārejas perioda beigām ir, ātrākais, 2027. gadā. Ņemot vērā vidiskā, it īpaši 

jūras, piesārņojuma problēmas nozīmīgumu un steidzamību, direktīva jāizvērtē ātrāk. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

15. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) vai ir panākts pietiekams zinātnes 

un tehnikas progress un ir izstrādāti 

kritēriji vai standarts par bionoārdāmību 

jūras vidē, kas piemērojami 

vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem, kuri ietilpst šīs direktīvas 

darbības jomā, un to vienreizlietojamiem 

aizstājējiem, lai vajadzības gadījumā 

varētu noskaidrot, uz kādiem 

izstrādājumiem vairs nav vajadzīgs 

attiecināt ierobežojumus laišanai tirgū. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – B daļa – 6.a ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – Polistirols visos izstrādājumos, 

izņemot, ja var pierādīt, ka konkrētā 

izstrādājumā materiāla lietojums 

nodrošina lielāko labumu videi un 

sabiedrībai un izstrādājums tiek savākts 
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atkritumu apstrādei 

Or. en 

Pamatojums 

Putu polistirols (EPS) vidē parasti sastopams kā jūras piedrazojums un rada vidisku, sociālu 

un ekonomisku ietekmi, un tam piemītošo īpašību dēļ āti sadalās mikroplastmasas daļiņās. 

Lai gan šo materiālu ir iespējams reciklēt, tā radītā pārtikas piesārņojuma un zemā blīvuma 

dēļ, reciklēšana ir neekonomiska. ESP izmanto iepakojuma, tostarp pārtikas iepakojuma, 

ražošanai; šādiem izstrādājumiem ir alternatīvas. 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – B daļa – 6.b ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – Plastmasu saturošs pārtikas 

iepakojums vai kontaktmateriāls, kas, 

veicot kompostēšanu vai biogāzes 

fermentāciju, palielina mikroplastmasas 

daudzumu augsnē, piemēram, plastmasas 

vai ar plastmasu piesūcināti tējas maisiņi 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – D daļa – 3.a ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – Lauksaimnieciskas izcelsmes 

plastmasa, kura atzīta par tādu, kas 

vietējā vai valsts mērogā ievērojami 

palielina plastmasas piesārņojumu vidē, 

un kuras savākšanas rādītājs nepārsniedz 

90 % 

Or. en 
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Pamatojums 

Ar šo grozījumu tādu izstrādājumu sarakstā, kuriem piemērotās marķējuma prasības ietver 

prasību par marķējumu vai patērētāju, šajā gadījumā — lauksaimnieku, informēšanu, tiek 

iekļauta lauksaimnieciskas izcelsmes plastmasa. 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – E daļa – 8.a ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – Lauksaimnieciskas izcelsmes 

plastmasa, kura atzīta par tādu, kas 

vietējā vai valsts mērogā ievērojami 

palielina plastmasas piesārņojumu vidē, 

un kuras savākšanas rādītājs nepārsniedz 

90 % 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu tādu izstrādājumu sarakstā, kuru ražotājiem ir paplašināta atbildība par 

izstrādājumiem, kurus tie pārdod, šajā gadījumā — lauksaimniekiem, tiek iekļauta 

lauksaimnieciskas izcelsmes plastmasa. 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – F daļa – 1.a ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – Lauksaimnieciskas izcelsmes 

plastmasa, kura atzīta par tādu, kas 

vietējā vai valsts mērogā ievērojami 

palielina plastmasas piesārņojumu vidē 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu tādu izstrādājumu sarakstā, kuriem dalībvalstīm jānosaka dalītas savākšanas 

mērķi, kas ietekmē, piemēram, piekļuvi apglabāšanas kompleksiem vai reciklēšanas iekārtām, 
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tiek iekļauta lauksaimnieciskas izcelsmes plastmasa. 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – G daļa – 9.a ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – Lauksaimnieciskas izcelsmes 

plastmasa, kura atzīta par tādu, kas 

vietējā vai valsts mērogā ievērojami 

palielina plastmasas piesārņojumu vidē 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu tādu izstrādājumu sarakstā, par kuriem dalībvalstīm jāvairo informētība, 

piemēram, lietotāju un patērētāju, kas ir lauksaimnieki, tiek iekļauta lauksaimnieciskas 

izcelsmes plastmasa. Cita starpā šāda informācija varētu attiekties uz apglabāšanas 

kompleksu vai reciklēšanas iekārtu pieejamību. 

 


