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ĪSS PAMATOJUMS 

Iniciatīva attiecībā uz vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem ietilpst plašākā ES 

aprites ekonomikas programmā, un tās mērķis ir pievērsties ekonomiskiem stimuliem, lai 

samazinātu jūras piedrazojumu, it sevišķi negatīvās papildu sekas, ko rada vienreizlietojamie 

plastmasas izstrādājumi. Papildu sekas ir ekonomisko lēmumu nekompensētās sekas attiecībā 

uz trešām personām. Šādas sekas netiek ietvertas piedrazojuma izraisītāja lēmumu 

pieņemšanas procesā. No ekonomikas viedokļa šīs sekas ir viens no tirgus nepilnību veidiem, 

un šajā sakarībā var būt vajadzīga valsts iejaukšanās. 

Vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu un plastmasu saturošu zvejas rīku radītā jūras 

piedrazojuma novēršana un samazināšana papildina īpašus mikroplastmasas samazināšanas 

pasākumus, kas paredzēti ES stratēģijā attiecībā uz plastmasu. Pēc tam, kad 2015. gadā tika 

veikti pasākumi attiecībā uz plastmasas maisiņiem, tika konstatēts, ka 10 konkrēti 

vienreizlietojami plastmasas izstrādājumi un plastmasu saturoši zvejas rīki (t. s. 

makroplastmasa) veido 70 % no jūras piedrazojuma Eiropā. ES un dalībvalstīm ir svarīgi 

atbilstīgi reaģēt, lai risinātu ar jūras piedrazojumu saistītos vides aspektus, samazinot 

plastmasas daudzumu okeānos un pludmalēs un vienlaikus vairāk koncentrējoties uz plašāku 

kontekstu saistībā ar pāreju no plastmasas izmantošanas uz aprites ekonomiku. 

Jūras piedrazojums ir globāla problēma, kas vērojama arī tālu aiz ES robežām, un tikai 

globāla vienošanās spēs nodrošināt efektīvu risinājumu šai mūsu planētas problēmai. Kā 

liecina pētījumi, 80 % jūras piedrazojuma rada tikai 20 valstis, un neviena no tām nav ES 

dalībvalsts. Tāpēc atzinuma sagatavotāja aicina izmantot globālu pieeju, lai cīnītos pret 

plastmasas piesārņojumu, un mudina veikt vajadzīgos pasākumus G7 un G20 līmenī, kā arī 

īstenot ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus. 

Finanšu nozarei būtu jāpalīdz uzņēmumiem vairāk ieguldīt ilgtspējīgos risinājumos, pirms 

valdības sāk pieņemt politikas pasākumus. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka būtu vēlams 

izmantot pieeju, kuras pamatā ir standartu paaugstināšana, līdz ar to no tirgus izslēdzot 

konkrētus piesārņojošus produktus, bet kura vienlaikus veicinātu pētniecību un izstrādi, kā arī 

jauninājumus, sekmējotto, ka izstrādājumi ir rentablāk atkārtoti pārstrādājami, bioloģiski 

noārdāmi vai nekaitīgi. Šie jaunie standarti būtu jāīsteno saprātīgā termiņā, lai nodrošinātu, ka 

MVU var pielāgot savu uzņēmējdarbības modeli, jo lielākā daļa no 50 000 uzņēmumiem, kuri 

pārstāv plastmasas pārstrādes nozari ES, ir MVU. 

Komisijas analīzē aplēsts, ka tās ierosinātie risinājumi, kas aptver konkrētu vienreizlietojamu 

plastmasas izstrādājumu aizliegumu un to samazināšanas mērķus, ražotāja paplašinātu 

atbildību, ražojumu izstrādes pasākumus un uz zvejniekiem orientētas zvejas rīku nogādes 

atpakaļ krastā iniciatīvas, ļautu ietaupīt 2,6 miljonus tonnu CO2 ekvivalenta un izvairīties no 

kaitējuma videi 11 miljardu EUR apmērā. Atbilstības nodrošināšanas izmaksas uzņēmumiem 

veido 2 miljardus EUR un atkritumu apsaimniekošanas izmaksas — 510 miljonus EUR. 

Patērētāji varētu ietaupīt aptuveni 6,5 miljardus EUR, savukārt depozīta sistēma vai tai 

līdzvērtīga sistēma radītu patērētājiem papildu izmaksas 1,4 miljardu EUR apmērā. Komisija 

lēš, ka papildu izmaksas zvejniecības nozarei labākajā gadījumā būs 0,16 % no ieņēmumiem. 

Tomēr Komisija nesniedz datus par ražotāja paplašinātas atbildības īstenošanas izmaksām, ja 

tās tiek pilnībā novirzītas uz galapatērētāju. 

Jūras piedrazojuma novēršana var radīt ekonomikas iespējas. Uzņēmumi var palielināt savu 
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konkurētspēju, izmantojot pētniecību un izstrādi, kā arī jauninājumus, tādējādi sekmējot 

resursu izmantošanas ziņā efektīvu un dekarbonizētu ekonomiku. Ieguldījumi jūras 

piedrazojuma novēršanā, ilgtspējīgos alternatīvos materiālos, izstrādājumos un 

uzņēmējdarbības modeļos var palīdzēt radīt darbvietas un nostiprināt tehniskās un zinātniskās 

prasmes. Lai gan iniciatīva samazināt vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu izmantošanu 

tiek vērtēta atzinīgi, ir vajadzīga līdzsvarota pieeja samērīguma nodrošināšanai. 

GROZĪJUMI 

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības 

un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

-1. apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1) Savienības ekonomiskā labklājība 

nav nodalāma no vides ilgtspējas 

ilgtermiņā. Dalībvalstu ekonomikas 

modeļu ilgtspējas palielināšana var radīt 

jaunas iespējas attiecībā uz inovāciju, 

konkurētspēju un darbvietu radīšanu. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

-1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1a)  Ar plastmasas atkritumu apstrādi 

saistītās problēmas var pārvērst par 

iespēju Eiropas rūpniecībai kļūt par 

globālu līderi tādu risinājumu 

nodrošināšanā, kas sekmē pāreju uz 

aprites ekonomiku. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Jūras piedrazojums nepazīst valstu 

robežas — tā ir globāla problēma. Jūras 

piedrazojuma samazināšana ir sevišķi 

nozīmīga, ja vēlamies sasniegt ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķi Nr. 14 — 

saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, 

jūras un jūras resursus par labu ilgtspējīgai 

attīstībai36. Savienībai ir jāiesaistās cīņā ar 

jūras piedrazojuma apkarošanu un jātiecas 

rādīt priekšzīmi visai pasaulei. Šajā sakarā 

Savienība sadarbojas ar partneriem 

daudzos starptautiskos forumos, 

piemēram, G20, G7 un ANO, lai veicinātu 

šādu centienu saskaņotību. Šī ierosme ir 

daļa no Savienības pūliņiem šajā jomā. 

(3) Jūras piedrazojums nepazīst valstu 

robežas — tā ir globāla problēma. Sekmīga 

plastmasas atkritumu rašanās novēršana 

un apsaimniekošana ir visiedarbīgākā, ja 

notiek starptautiska sadarbība un tiek 

izmantota zinātniska un uz pierādījumiem 

balstīta pieeja. Jūras piedrazojuma 

samazināšana ir sevišķi nozīmīga, ja 

vēlamies sasniegt ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķi Nr. 14 — saglabāt un 

ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un jūras 

resursus par labu ilgtspējīgai attīstībai36. 

Savienībai ir jāiesaistās cīņā ar jūras 

piedrazojuma apkarošanu un jātiecas rādīt 

priekšzīmi visai pasaulei. Šajā sakarā 

Savienībai būtu jāuzstāj uz sadarbību, jo 

īpaši ar valstīm, kuras rada vislielāko 

piesārņojumu, un kopā ar partneriem 

starptautiskā līmenī, piemēram, G20, G7 

un ANO, jāveicina šādu centienu 

saskaņotība. Šī ierosme ir daļa no 

Savienības pūliņiem samazināt 

atkritumus, lai virzītos uz ilgtspējīgu 

aprites ekonomiku.  

__________________ __________________ 

36 Ilgtspējīgas attīstības programma 

2030. gadam, ko ANO Ģenerālā asambleja 

pieņēma 2015. gada 25. septembrī. 

36 Ilgtspējīgas attīstības programma 

2030. gadam, ko ANO Ģenerālā asambleja 

pieņēma 2015. gada 25. septembrī. 

 

Grozījums Nr.  4 

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 visbiežāk izplatītos 

vienreizlietojamos plastmasas 

izstrādājumus, kuri pēc aplēsēm ir 86 % no 

visiem vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem, kas skaitīšanās konstatēti 

Savienības pludmalēs, un zvejas rīkus. Lai 
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pārietu uz aprites ekonomiku, ir 

jāsamazina vienreizlietojamo plastmasas 

izstrādājumu kopējais patēriņš. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Šī direktīva neskar noteikumus, 

kas paredzēti Direktīvā 94/62/EK attiecībā 

uz vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem, kuri saskaņā ar 

Direktīvas 94/62/EK 3. panta 1. punktu 

uzskatāmi par iepakojuma vienībām. 

Pamatojums 

Ir vajadzīgs paskaidrojums saistībā ar vienreizlietojamo plastmasas iepakojumu, uz kuru 

attiecas Direktīva 94/62/EK. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Vienreizlietojamos plastmasas 

izstrādājumus var izgatavot no dažādām 

plastmasām. Parasti plastmasu definē kā 

polimērmateriālus, kam var būt pievienotas 

piedevas. Tomēr šāda definīcija aptvertu 

arī dažus dabiskus polimērus. Definīcijai 

nevajadzētu aptvert nemodificētus dabiskus 

polimērus, jo tie vidē ir dabiski sastopami. 

Tāpēc Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1907/200643 3. panta 

5. punktā sniegtā polimēra definīcija būtu 

jāpielāgo un šajā direktīvā vajadzētu 

izmantot atsevišķu definīciju. Plastmasas, 

kas izgatavotas no modificētiem dabiskiem 

polimēriem, vai plastmasas, kas 

izgatavotas no biobāzētām, fosilām vai 

(8) Vienreizlietojamos plastmasas 

izstrādājumus var izgatavot no dažādām 

plastmasām. Parasti plastmasu definē kā 

polimērmateriālus, kam var būt pievienotas 

piedevas. Tomēr šāda definīcija aptvertu 

arī dažus dabiskus polimērus. Definīcijai 

nevajadzētu aptvert nemodificētus dabiskus 

polimērus, jo tie vidē ir dabiski sastopami. 

Tāpēc Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1907/200643 3. panta 

5. punktā sniegtā polimēra definīcija būtu 

jāpielāgo un šajā direktīvā vajadzētu 

izmantot atsevišķu definīciju. Plastmasas, 

kas izgatavotas no modificētiem dabiskiem 

polimēriem, vai plastmasas, kas 

izgatavotas no biobāzētām, fosilām vai 
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sintētiskām sākvielām, nav dabiski 

sastopamas, tāpēc uz tām būtu jāattiecina šī 

direktīva. Pielāgotajai plastmasas 

definīcijai vajadzētu aptvert 

polimērbāzētus gumijas izstrādājumus un 

biobāzētas un bionoārdāmas plastmasas 

neatkarīgi no tā, vai tos iegūst no biomasas 

un/vai tie laika gaitā varētu bioloģiski 

noārdīties. Atsevišķi polimērmateriāli 

nespēj funkcionēt kā galvenais 

strukturālais komponents galamateriālos un 

galaproduktos, piemēram, pārklājumos, 

krāsās, tintēs un līmvielās uz polimēru 

bāzes. Tāpēc šie materiāli nebūtu jāapskata 

šajā direktīvā un nebūtu jāietver definīcijā. 

sintētiskām sākvielām, nav dabiski 

sastopamas, tāpēc uz tām būtu jāattiecina šī 

direktīva. Pielāgotajai plastmasas 

definīcijai vajadzētu aptvert 

polimērbāzētus gumijas izstrādājumus un 

biobāzētas un bionoārdāmas plastmasas 

neatkarīgi no tā, vai tos iegūst no biomasas 

un/vai tie laika gaitā varētu bioloģiski 

noārdīties. Atsevišķi polimērmateriāli 

nespēj funkcionēt kā galvenais 

strukturālais komponents galamateriālos un 

galaproduktos, piemēram, pārklājumos, 

oderējumos, slāņos, krāsās, tintēs un 

līmvielās uz polimēru bāzes. Tāpēc šie 

materiāli nebūtu jāapskata šajā direktīvā un 

nebūtu jāietver definīcijā. 

_________________ _________________ 

43 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2006. gada 18. decembra Regula (EK) 

Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 

reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 

ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido 

Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza 

Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes 

Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas 

Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes 

Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas 

Direktīvu 91/155/EEK“ Direktīvu 

93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un 

Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 

30.12.2006., 1. lpp.). 

43 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2006. gada 18. decembra Regula (EK) 

Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 

reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 

ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido 

Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza 

Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes 

Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas 

Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes 

Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas 

Direktīvu 91/155/EEK“ Direktīvu 

93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un 

Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 

30.12.2006., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Dažiem vienreizlietojamiem 

plastmasas izstrādājumiem vēl nav viegli 

pieejamu, piemērotu un ilgtspējīgāku 

alternatīvu, un paredzams, ka šādu 

vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu 

patēriņš lielākoties pieaugs. Lai šo 

tendenci apvērstu un veicinātu 

ilgtspējīgāku risinājumu meklējumus, 

(11) Dažiem vienreizlietojamiem 

plastmasas izstrādājumiem vēl nav viegli 

pieejamu, piemērotu un ilgtspējīgāku 

alternatīvu, un paredzams, ka šādu 

vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu 

patēriņš lielākoties pieaugs. Lai veicinātu 

ilgtspējīgāku risinājumu meklējumus, 

dalībvalstīm vajadzētu uzlikt par 
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dalībvalstīm vajadzētu uzlikt par 

pienākumu veikt pasākumus, kas vajadzīgi, 

lai ievērojami samazinātu šādu 

izstrādājumu patēriņu, tajā pašā laikā 

nekaitējot to pārtikas higiēnas vai pārtikas 

nekaitīguma, labas higiēnas prakses, labas 

ražošanas prakses, patērētāju informēšanas 

vai pārtikas izsekojamības prasību 

ievērošanai, kas noteiktas Savienības 

tiesību aktos par pārtiku44. 

pienākumu veikt pasākumus, kas vajadzīgi, 

lai ievērojami samazinātu šādu 

izstrādājumu patēriņu, kā paredzēts 

Direktīvā 94/62/EK attiecībā uz 

plastmasas maisiņiem un neskarot 

Direktīvas 94/62/EK 18. pantu, kā arī 
nekaitējot to pārtikas higiēnas vai pārtikas 

nekaitīguma, labas higiēnas prakses, labas 

ražošanas prakses, patērētāju informēšanas 

vai pārtikas izsekojamības prasību 

ievērošanai, kas noteiktas Savienības 

tiesību aktos par pārtiku44. Dalībvalstīm 

būtu jāveicina tādu atkārtoti lietojamu 

izstrādājumu izmantošana, kas atbilst 

aprites ekonomikas principiem, 

neapdraudot preču brīvu apriti iekšējā 

tirgū un netraucējot konkurenci starp ES 

ražotājiem un ražotājiem ārpus ES. 

Visiem pasākumiem, kuru mērķis ir 

būtiski samazināt vienreizlietojamo 

plastmasas izstrādājumu patēriņu, 

vajadzētu būt samērīgiem ar šīs direktīvas 

mērķiem. Pasākumos būtu jāņem vērā 

izstrādājumu radītā ietekme visā to aprites 

ciklā.  

__________________ __________________ 

 43a 1994. gada 20. decembra 

Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un 

izlietoto iepakojumu, OV L 365, 

31.12.1994., 10.–23. lpp. 

44 Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz 

pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus 

principus un prasības (OV L 31, 1.2.2002., 

1.-24. lpp.), Regula (EK) Nr. 852/2004 par 

pārtikas produktu higiēnu (OV L 139, 

30.4.2004., 1.-54. lpp.), Regula (EK) 

Nr. 1935/2004 par materiāliem un 

izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar 

pārtikas produktiem (OV L 338, 

13.11.2004., 4.-17. lpp.) un citi tiesību akti 

par pārtikas nekaitīgumu, higiēnu un 

marķēšanu. 

44 Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz 

pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus 

principus un prasības (OV L 31, 1.2.2002., 

1.-24. lpp.), Regula (EK) Nr. 852/2004 par 

pārtikas produktu higiēnu (OV L 139, 

30.4.2004., 1.-54. lpp.), Regula (EK) 

Nr. 1935/2004 par materiāliem un 

izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar 

pārtikas produktiem (OV L 338, 

13.11.2004., 4.-17. lpp.) un citi tiesību akti 

par pārtikas nekaitīgumu, higiēnu un 

marķēšanu. 

 

Grozījums Nr.  8 
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Direktīvas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Dalībvalstīm saskaņā ar 

Direktīvu 94/62/EK būtu jānosaka prasība 

ziņot Komisijai par visu ar iepakojumu 

saistīto pasākumu projektiem pirms to 

pieņemšanas, lai būtu iespējams 

pārbaudīt, vai tie nevar radīt šķēršļus 

iekšējā tirgus darbībai. 

Pamatojums 

Ir svarīgi nodrošināt Direktīvas 94/62/EK, jo īpaši 16. panta (paziņošana) un 18. panta 

(brīvība laist tirgū), saskaņotību ar šo direktīvu, kad runa ir par vienreizlietojamo plastmasas 

iepakojumu un iekšējā iepakojumu tirgus aizsardzību. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Ir vienreizlietojami plastmasas 

izstrādājumi, kas nonāk vidē tāpēc, ka tos 

nepareizi izmet kanalizācijā vai tiek kā 

citādi nepareizi izmesti vidē. Tāpēc uz 

vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem, kurus bieži vien izmet 

kanalizācijā vai no kuriem atbrīvojas citā 

nepareizā veidā, vajadzētu attiecināt 

marķēšanas prasības. Marķējums informētu 

patērētājus par piemērotiem veidiem, kā no 

šādiem atkritumiem atbrīvoties, un/vai par 

to, kā tos izmest nevajadzētu, un/vai par to, 

kā nepareiza atbrīvošanās no atkritumiem 

rada piedrazojumu, kam ir negatīva 

ietekme uz vidi. Komisija vajadzētu būt 

pilnvarām noteikt saskaņotu marķējuma 

formātu; lai nodrošinātu, ka tas ir efektīvs 

un viegli saprotams, Komisijai, formātu 

nosakot, vajadzības gadījumā būtu 

jānoskaidro, kā šo ierosināto marķējumu 

uztver reprezentatīvas patērētāju grupas. 

(14) Ir vienreizlietojami plastmasas 

izstrādājumi, kas nonāk vidē tāpēc, ka tos 

nepareizi izmet kanalizācijā vai tiek kā 

citādi nepareizi izmesti vidē. Tāpēc uz 

vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem, kurus bieži vien izmet 

kanalizācijā vai no kuriem atbrīvojas citā 

nepareizā veidā, vajadzētu attiecināt 

marķēšanas prasības. Marķējums informētu 

patērētājus par piemērotiem veidiem, kā no 

šādiem atkritumiem atbrīvoties, un/vai par 

to, kā tos izmest nevajadzētu, un/vai par to, 

kā nepareiza atbrīvošanās no atkritumiem 

rada piedrazojumu, kam ir negatīva 

ietekme uz vidi. Komisijai vajadzētu būt 

pilnvarām noteikt saskaņotu marķējuma 

formātu, piemēram, logotipu; lai 

nodrošinātu, ka tas ir efektīvs un viegli 

saprotams, Komisijai, formātu nosakot, 

vajadzības gadījumā būtu jānoskaidro, kā 

šo ierosināto marķējumu uztver 
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reprezentatīvas patērētāju grupas. Šajā 

procesā Komisijai būtu jāņem vērā jau 

esošās nozaru brīvprātīgās vienošanās, 

kas pieņemtas šajā nolūkā. Turklāt 

dalībvalstis var pieņemt noteikumus par 

atturošiem naudas sodiem un sankcijām, 

kas būtu piemērojamas tiem, kuri ir 

atbildīgi par piedrazojuma nonākšanu 

vidē. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

15. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Kas attiecas uz vienreizlietojamiem 

plastmasas izstrādājumiem, kam nav viegli 

pieejamu un ilgtspējīgu alternatīvu, 

dalībvalstīm saskaņā ar principu 

“piesārņotājs maksā” būtu jāievieš arī 

ražotāja paplašinātas atbildības shēmas, kas 

segs atkritumu apsaimniekošanas un 

piedrazojuma satīrīšanas izmaksas, kā arī 

izmaksas par informētības vairošanas 

pasākumiem, kuru mērķis ir šādu 

piedrazojumu novērst un samazināt. 

(15) Kas attiecas uz vienreizlietojamiem 

plastmasas izstrādājumiem, kam nav viegli 

pieejamu un ilgtspējīgu alternatīvu, 

dalībvalstīm saskaņā ar principu 

“piesārņotājs maksā” būtu jāievieš arī 

ražotāja paplašinātas atbildības shēmas, kas 

atbilstīgi Direktīvas 2008/98/EK 8. un 

8.a pantam un Direktīvas 94/62/EK 

7. pantam segs nepieciešamās atkritumu 

apsaimniekošanas izmaksas, kā arī 

izmaksas par informētības vairošanas 

pasākumiem, kuru mērķis ir šādu 

piedrazojumu novērst un samazināt. 

Pamatojums 

Piedrazošanas apkarošana būtu jāveic kompetentajām iestādēm, ražotājiem un patērētājiem. 

Piedrazošanas problēma netiks atrisināta ar ražotāju maksājumiem attīrīšanas izmaksu 

segšanai, bet gan ar pārmaiņām patērētāju uzvedībā, ko var panākt, izglītojot patērētājus un 

īstenojot spēkā esošos tiesību aktus. Atkritumu rašanās novēršana ir daudz efektīvāks 

risinājums. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (15a) Būtu jānodrošina ražotāja 

paplašinātās atbildības pasākumu 

viendabīga piemērošana, lai izvairītos no 

konkurences izkropļojumiem iekšējā 

tirgū. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

15.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15b) Ekonomiski stimuli var ietekmēt 

patērētāju izvēli, veicināt kādus patērētāju 

ieradumus vai atradināt no tiem, tāpēc tos 

var izmantot kā efektīvu augšupvērstu 

instrumentu atsevišķu plastmasas veidu 

ietekmes uz vidi samazināšanai. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Tas, ka lielu daļu no jūras 

piedrazojuma ar plastmasu veido pamesti, 

pazaudēti vai izmesti plastmasu saturoši 

zvejas rīki, liecina, ka spēkā esošās 

juridiskās prasības46 pietiekami nestimulē 

šādu zvejas rīku atgādāšanu krastā 

savākšanai un apstrādei. No Savienības 

tiesību aktiem par ostas atkritumu 

pieņemšanas iekārtām izrietošā sistēma, 

kas paredz netiešu maksu par kuģu 

atkritumu nodošanu, attur kuģus no 

atkritumu izgāšanas jūrā un nodrošina 

tiesības uz atkritumu nodošanu. Tomēr šo 

sistēmu vajadzētu papildināt ar 

finansiāliem stimuliem, kas rosinātu 

zvejniekus nogādāt par atkritumiem 

kļuvušus zvejas rīkus krastā un tā 

izvairīties no iespējama netiešās maksas 

paaugstinājuma. Tā kā zvejas rīku 

plastmasas komponentiem ir liels 

(16) Tas, ka lielu daļu no jūras 

piedrazojuma ar plastmasu veido pamesti, 

pazaudēti vai izmesti plastmasu saturoši 

zvejas rīki, liecina, ka spēkā esošās 

juridiskās prasības46 pietiekami nestimulē 

šādu zvejas rīku atgādāšanu krastā 

savākšanai un apstrādei. No Savienības 

tiesību aktiem par ostas atkritumu 

pieņemšanas iekārtām izrietošā sistēma, 

kas paredz netiešu maksu par kuģu 

atkritumu nodošanu, attur kuģus no 

atkritumu izgāšanas jūrā un nodrošina 

tiesības uz atkritumu nodošanu. Tomēr šī 

sistēma nav pietiekami efektīva, lai 

mudinātu zvejniekus nogādāt par 

atkritumiem kļuvušus zvejas rīkus krastā. 

Tā kā zvejas rīku plastmasas 

komponentiem ir liels reciklēšanas 

potenciāls, dalībvalstīs saskaņā ar principu 

“piesārņotājs maksā” būtu jāievieš ražotāja 
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reciklēšanas potenciāls, dalībvalstīs 

saskaņā ar principu “piesārņotājs maksā” 

būtu jāievieš ražotāja paplašināta atbildība 

attiecībā uz plastmasu saturošiem zvejas 

rīkiem, lai tādējādi atvieglotu par 

atkritumiem kļuvušu zvejas rīku dalītu 

vākšanu un finansētu to pareizu 

apsaimniekošanu, jo īpaši reciklēšanu. 

paplašināta atbildība attiecībā uz plastmasu 

saturošiem zvejas rīkiem, lai tādējādi un 

finansētu to pareizu apsaimniekošanu, jo 

īpaši reciklēšanu. Turklāt Komisijai un 

dalībvalstīm būtu jāsadarbojas, lai 

izveidotu zvejas rīku atkritumu 

samazināšanas mehānismus un veicinātu 

zvejas rīku atkritumu dalītu vākšanu. 

__________________ __________________ 

46 Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, 

Direktīva 2000/59/EK un Direktīva 

2008/98/EK. 

46 Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, 

Direktīva 2000/59/EK un Direktīva 

2008/98/EK. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Nolūkā novērst piedrazošanu un 

cita veida nepiemērotu atbrīvošanos no 

atkritumiem, kas rada plastmasu saturošu 

jūras piegružojumu, patērētāji ir pienācīgi 

jāinformē par to, kādas ir piemērotākie 

pieejamie paņēmieni, kā no šādiem 

atkritumiem atbrīvoties, un/vai par to, kā 

tos izmest nevajadzētu, un par to, kāda ir 

atkritumu likvidēšanas paraugprakse un 

kāda negatīva vidiska ietekme ir nepareizai 

atkritumu likvidēšanai, un par konkrētu 

vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu 

un zvejas rīku plastmasas saturu. Tāpēc 

dalībvalstīm būtu jāīsteno informētības 

vairošanas pasākumi, kas nodrošina, ka 

šādu informāciju patērētāji saņem. 

Informācija nedrīkstētu saturēt nekādu 

reklāmu, kas veicinātu vienreizlietojamu 

plastmasas izstrādājumu izmantošanu. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 

izvēlēties tos pasākumus, kas ir 

vispiemērotākie atkarībā no izstrādājuma 

rakstura vai izmantojuma. Informētības 

vairošanas pasākumu izmaksas būtu 

jāsedz vienreizlietojamu plastmasas 

izstrādājumu un plastmasu saturošu zvejas 

rīku ražotājiem savas ražotāja 

(18) Nolūkā novērst piedrazošanu un 

cita veida nepiemērotu atbrīvošanos no 

atkritumiem, kas rada plastmasu saturošu 

jūras piegružojumu, patērētāji ir pienācīgi 

jāinformē par to, kādi ir piemērotākie 

pieejamie paņēmieni, kā no šādiem 

atkritumiem atbrīvoties, un/vai par to, kā 

tos izmest nevajadzētu, un par to, kāda ir 

atkritumu likvidēšanas paraugprakse un 

kāda negatīva vidiska ietekme ir nepareizai 

atkritumu likvidēšanai, un par konkrētu 

vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu 

un zvejas rīku plastmasas saturu. Tāpēc 

dalībvalstīm būtu jāīsteno informētības 

vairošanas pasākumi, tostarp izglītojošas 

kampaņas skolās, nodrošinot, ka šāda 

informācija tiek sniegta patērētājiem, lai 

mudinātu tos mainīt uzvedību un aktīvāk 

iesaistīties atkritumu rašanās novēršanā. 

Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 

izvēlēties tos pasākumus, kas ir 

vispiemērotākie atkarībā no reģionālajiem 

nosacījumiem, izstrādājuma rakstura vai 

izmantojuma. Pienācīgi jāraugās, lai 

nepieļautu konkurences izkropļojumus 

starp vietējiem ražotājiem, kas ražo 

vienreizlietojamus plastmasas 
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paplašinātas atbildības ietvaros. izstrādājumus un plastmasu saturošus 

zvejas rīkus, un viņu konkurentiem ārpus 

ES, kuriem atļauts pārdot savus 

produktus vienotajā tirgū. 

Vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu 

un plastmasu saturošu zvejas rīku 

ražotājiem atbilstīgi to atbildībai būtu 

jāiesaistās informētības vairošanas 

pasākumos. Ražotājiem nav jāsedz šo 

informētības vairošanas pasākumu 

izmaksas. Piedrazošanas apkarošana 

kopīgiem spēkiem būtu jāveic 

kompetentajām iestādēm, ražotājiem un 

patērētājiem. 

 

Grozījums Nr.  15 

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 

(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 
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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 valda dažādi 

apstākļi. 

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 valda dažādi 

apstākļi. Izvērtējumā būtu arī jānovērtē 

ekonomiskā ietekme, tostarp atbilstības 

nodrošināšanas izmaksas, uz nozarēm, 

kuras šī direktīva skar visvairāk. 

__________________ __________________ 

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

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa 

 

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 būtiskā 

mērā samazināt noteiktu vienreizlietojamu 

plastmasas izstrādājumu un plastmasu 

saturošu zvejas rīku ietekmi uz vidi, īpaši 

ūdens vidi, un cilvēka veselību, kā arī 

stiprināt ES vadošo lomu, veicinot pāreju 

uz aprites ekonomiku ar inovatīviem un 

ilgtspējīgiem darījumdarbības modeļiem, 

produktiem un netoksiskiem materiāliem, 

tādējādi sekmējot arī iekšējā tirgus efektīvu 

darbību. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 
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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 

patēriņu. 

Dalībvalstis, neskarot Direktīvas 94/62/EK 

18. pantu, veic vajadzīgos pasākumus, lai 

līdz [četri gadi pēc šīs direktīvas 

transponēšanas] savā teritorijā būtiski 

samazinātu pielikuma A daļā uzskaitīto 

vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu 

patēriņu. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā 

uz visiem pielikuma E daļā uzskaitītajiem 

vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem, kas laisti Savienības tirgū, 

tiek izveidotas ražotāja paplašinātas 

atbildības shēmas saskaņā ar Direktīvas 

2008/98/EK noteikumiem par ražotāja 

paplašinātu atbildību. 

1. Dalībvalstis nosaka ražotāja 

paplašinātas atbildības shēmas visiem 

pielikuma E daļā uzskaitītajiem 

vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem, kas laisti Savienības tirgū, 

ar nosacījumu, ka nerodas konkurences 

izkropļojumi un ka ietekme uz importēto 

izstrādājumu un vietējo izstrādājumu 

tirgus cenām ir vienāda. Nodrošina 

atbilstību Direktīvas 2008/98/EK 

noteikumiem par ražotāja paplašinātu 

atbildību. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz shēmām, kas izveidotas 

saskaņā ar šā panta 1. punktu, dalībvalstis 

nodrošina, ka pielikuma E daļā uzskaitīto 

vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu 

ražotāji sedz izmaksas par tādu atkritumu 

savākšanu, kas sastāv no šiem 

vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem, un par to pēcāku 

transportēšanu un apstrādi, tostarp 

Attiecībā uz shēmām, kas izveidotas 

saskaņā ar šā panta 1. punktu, dalībvalstis 

nodrošina, ka pielikuma E daļā uzskaitīto 

vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu 

ražotāji sedz nepieciešamās izmaksas par 

tādu atkritumu savākšanu, kas sastāv no 

šiem vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem, un par to pēcāku 

transportēšanu un apstrādi, kā noteikts 
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izmaksas par piedrazojuma satīrīšanu un 

izmaksas par 10. pantā minētajiem 

informētības vairošanas pasākumiem par 

šiem izstrādājumiem. 

Direktīvas 2008/98/EK 8. un 8.a pantā, 

tostarp izmaksas par piedrazojuma 

satīrīšanu un izmaksas par 10. pantā 

minētajiem informētības vairošanas 

pasākumiem par šiem izstrādājumiem. 

Pamatojums 

Piedrazošanas apkarošana būtu jāveic kompetentajām iestādēm, ražotājiem un patērētājiem. 

Piedrazošanas problēma netiks atrisināta ar ražotāju maksājumiem attīrīšanas izmaksu 

segšanai, bet gan ar pārmaiņām patērētāju uzvedībā, ko var panākt, izglītojot patērētājus un 

īstenojot spēkā esošos tiesību aktus. Atkritumu rašanās novēršana ir daudz efektīvāks 

risinājums. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 4.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Komisija saskaņā ar šo pantu 

publicē pamatnostādnes visu to pasākumu 

īstenošanai, ieskaitot attiecīgo izmaksu 

sadali, kuri saistīti ar ražotāja paplašināto 

atbildību. 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 4.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.b Kompetentā iestāde nodrošina, ka 

ražotāju izmaksas, kas saistītas ar 

ražotāja paplašināto atbildību, ir 

samērīgas un tiek darītas zināmas 

skartajiem ražotājiem regulāri un viegli 

pieejamā, pārredzamā veidā. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

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

(b) attiecīgajām ražotāja paplašinātas 

atbildības shēmām noteikt dalītās 

savākšanas mērķrādītājus. 

(b) attiecīgajām ražotāja paplašinātas 

atbildības shēmām noteikt dalītās 

savākšanas mērķrādītājus vai 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

9. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) paredzēt atkritumu savākšanas 

sistēmas, kas ir izrādījušās efektīvas un ko 

dalībvalstis uzskata par piemērotām 

mērķrādītāju sasniegšanai. 

 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 1. daļa – 1. punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis cita starpā var attiecīgā 

gadījumā veikt informētības vairošanas 

pasākumus. Šie informētības vairošanas 

pasākumi varētu notikt, piemēram, skolās 

vai uzņēmumos. 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pasākumu koordinēšana Pasākumu koordinēšana dalībvalstīs 
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Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

11.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 11.a pants 

 Pasākumu koordinēšana starptautiskā 

līmenī 

 Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm cenšas 

koordinēt pasākumus, kuru mērķis ir 

samazināt noteiktu plastmasas 

izstrādājumu ietekmi uz vidi un 

starptautiskā līmenī atbalstīt pāreju uz 

ilgtspējīgiem ekonomikas modeļiem. 

 

Grozījums Nr.  27 

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 

13. pantu. Dalībvalstis sniedz Komisijai 

jebkādu papildu informāciju, kas 

nepieciešama izvērtēšanai un 2. punktā 

minētā ziņojuma sagatavošanai. 

1. Komisija līdz … [pieci gadi pēc šīs 

direktīvas transponēšanas termiņa beigām] 

šo direktīvu izvērtē. Izvērtējuma pamatā ir 

informācija, kas pieejama saskaņā ar 

13. pantu. Dalībvalstis sniedz Komisijai 

jebkādu papildu informāciju, kas 

nepieciešama izvērtēšanai un 2. punktā 

minētā ziņojuma sagatavošanai. 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

15. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) ekonomiskā ietekme uz nozarēm, 

ko šī direktīva skar visvairāk, un 

ekonomiskās ietekmes un atbilstības 

nodrošināšanas izmaksas atbilst 

Komisijas ietekmes novērtējumā 

izklāstītajām prognozēm. 
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Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

15. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (cb) šīs direktīvas īstenošana kādā 

veidā ir negatīvi ietekmējusi to nozaru 

konkurētspēju salīdzinājumā ar 

konkurentiem no trešām valstīm, kuras 

visvairāk skāris šis priekšlikums. 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – D daļa – 2. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- Mitrās salvetes, t.i., iepriekš 

samitrinātas salvetes personiskās higiēnas, 

mājsaimniecības un rūpniecības 

vajadzībām 

- Mitrās salvetes, t.i., iepriekš 

samitrinātas salvetes personiskās higiēnas, 

mājsaimniecības un rūpniecības 

vajadzībām un iepriekš samitrināts 

tualetes papīrs. 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - Tabakas izstrādājumi ar filtriem 

un filtri, ko tirgo lietošanai kopā ar 

tabakas izstrādājumiem. 

Pamatojums 

Cigarešu izsmēķi ir otrs pludmalēs biežāk atrastais atkritumu veids, un viens izsmēķis 

piesārņo vismaz 500 litrus ūdens. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai patērētāji būtu informēti par 

sekām, kādas ir izsmēķu mešanai zemē. 
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