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ĪSS PAMATOJUMS 

Visas dalībvalstis nav vienlīdz gatavas sākt pakāpeniski ieviest aizvien vērienīgākus mērķus 

attiecībā uz pārstrādi un sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, un tas nozīmē, ka noteiktos 

mērķus dažām sasniegt būs grūtāk nekā citām, tāpēc ir vajadzīga zināma elastība saistībā ar 

mērķu sasniegšanas grafiku. 

 

Kā jau priekšlikumā atzīts, daudzas dalībvalstis vēl nav pilnībā izveidojušas nepieciešamo 

atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru. Ņemot to vērā, ir būtiski noteikt konkrētus 

politikas mērķus, tā nepieļaujot, ka pārstrādājamas izejvielas neizmantotas paliek atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijas zemākajos līmeņos. Par mērķiem nav šaubu, taču ir jāpielāgo to 

reālai izpildei vajadzīgais laikposms. 

 

Turklāt, ja pārskatot nosaka jaunus, vērienīgākus mērķus, tad ir attiecīgi jānodrošina arī jauni 

resursi to sasniegšanai. Tādēļ Eiropas Savienībai ir pamats atvēlēt dalībvalstīm vairāk resursu, 

lai palīdzētu tām veikt nepieciešamos ieguldījumus.  

 

Tāpat ir arī jārada nosacījumi un stimuli, ar ko patiešām var panākt, ka priekšlikumu iekļaut 

izlietoto iepakojumu ražošanas procesos nozares uzņēmumi uzskata par pieņemamu, un 

tādējādi nodrošināt, ka produkti ar pievienoto vērtību tiek ražoti, ietaupot neapstrādātas 

izejvielas. 

 

Vienlaikus arī turpmāk vajadzētu būt iespējai iepakojumu un izlietoto iepakojumu 

apsaimniekot, izmantojot enerģijas reģenerāciju, ja vien attiecīgajā situācijā to pamato 

tehniski, ekonomiski un ar vidi saistīti apsvērumi. 

 

Ar paplašinātas ražotāja atbildības shēmām var nepieļaut izlietotā iepakojuma veidošanos un 

arī ieviest sistēmas, kas garantēs, ka no patērētājiem, citiem galalietotājiem vai no atkritumu 

plūsmas tiek atgūts un/vai savākts izlietotais un/vai atkritumos nonākušais iepakojums un ka 

savākto iepakojumu un/vai izlietoto iepakojumu var izmantot atkārtoti vai reģenerēt, cita 

starpā arī pārstrādājot. 

GROZĪJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 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) Lai aizsargātu, saglabātu un 

uzlabotu vides kvalitāti, aizsargātu cilvēka 

veselību, nodrošinātu dabas resursu 

apdomīgu un racionālu izmantošanu un 

(1) Lai aizsargātu, saglabātu un 

uzlabotu vides (tostarp jūras vides un 

dzīvās dabas) kvalitāti, aizsargātu cilvēka 

veselību, nodrošinātu dabas resursu 
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ekonomikā veicinātu pilnīgākus aprites 

ciklus, būtu jāuzlabo atkritumu 

apsaimniekošana Savienībā. 

apdomīgu un racionālu izmantošanu un 

ekonomikā veicinātu pilnīgākus aprites 

ciklus, samazinot Savienībā atkarību no 

resursiem un veicinot resursu efektīvāku 

izmantošanu, būtu jāuzlabo atkritumu 

apsaimniekošana Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Dalībvalstīm būtu jāveicina 

ilgtspējīga bioekonomika, tā cenšoties 

panākt, ka atkritumi tiek izmantoti kā 

resurss. Lai šo mērķi sasniegtu, 

efektīvākais veids, kā veicināt resursu 

efektīvāku izmantošanu, ir novērst 

atkritumu rašanos, un dalībvalstīm būtu 

jāveic pasākumi, kuru mērķis ir nepieļaut 

lieku iepakošanu un samazināt vienreiz 

lietojama iepakojuma ražošanu un 

izmantošanu. Dalībvalstīm būtu jārod 

iespēja noteikt tirgus ierobežojumus 

attiecībā uz lieku iepakojumu. 

Dalībvalstīm būtu jāpieprasa, lai visi tirgū 

laistie iepakojuma veidi atbilstu prasību 

minimumam, ar ko veicina aprites ciklam 

atbilstoša iepakojuma izstrādi, un cita 

starpā tas varētu iepakojums, kura 

sastāvā ir pārstrādāti materiāli un arī tādi 

materiāli, kas iegūti procesos ar zemu 

siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu. 

Komisijai attiecīgi vajadzētu sekmēt 

Savienības standartu un pamatnostādņu 

izstrādāšanu saistībā ar būtiskajām 

prasībām, kuras izklāstītas II pielikumā. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

1.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1b) Piedrazošana un iepakojuma un 

izlietotā iepakojuma nepareiza likvidēšana 

ir nelabvēlīgi ietekmējusi gan jūras vidi, 

gan Savienības ekonomiku un ir lieks 

sabiedrības veselības apdraudējums. 

Izlietotais iepakojums ir arī viens no tiem 

priekšmetiem, kas cita starpā visbiežāk ir 

atrodams pludmalēs un ilgtermiņā 

ietekmē vidi, un tas savukārt ietekmē 

tūrismu un sabiedriskās atpūtas iespējas 

šajās dabas teritorijās. Turklāt izlietotā 

iepakojuma nonākšana jūras vidē nozīmē, 

ka tiek grauta atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijas prioritārā 

secība, jo īpaši tādēļ, ka nepareizas 

likvidēšanas rezultātā vairs nav iespējama 

atkritumu sagatavošana atkārtotai 

izmantošanai, atkritumu pārstrāde un 

citas reģenerācijas darbības. Lai 

samazinātu izlietotā iepakojuma 

nesamērīgi lielo daudzumu, kas atkritumu 

veidā nonāk jūrā, būtu jānosaka saistošs 

mērķis, kura atbalstam dalībvalstis 

mērķtiecīgi veiktu attiecīgus pasākumus. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Pamazām palielinot pašreizējos 

mērķrādītājus par izlietotā iepakojuma 

sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un 

pārstrādi, būtu jānodrošina tas, ka 

ekonomiskā ziņā vērtīgi atkritumu 

materiāli tiek pakāpeniski un faktiski 

reģenerēti pareizas atkritumu 

apsaimniekošanas gaitā un atbilstoši tās 

hierarhijai. Šādā veidā būtu jānodrošina 

tas, ka vērtīgi materiāli, kas atrodami 

atkritumos, atgriežas atpakaļ Eiropas 

ekonomikā, tādējādi sekmējot Izejvielu 

iniciatīvas īstenošanu un aprites 

(5) Pamazām palielinot pašreizējos 

mērķrādītājus, kas noteikti attiecībā uz 

izlietotā iepakojuma sagatavošanu 

atkārtotai izmantošanai un uz šāda 

iepakojuma pārstrādi, būtu jānodrošina, ka 

ekonomiskā ziņā vērtīgi atkritumu 

materiāli tiek pakāpeniski un faktiski 

reģenerēti pareizas atkritumu 

apsaimniekošanas procesā un atbilstoši tās 

hierarhijai. Šādā veidā būtu jānodrošina, ka 

vērtīgi materiāli, kas atrodami atkritumos, 

atgriežas atpakaļ Eiropas ekonomikā, 

tādējādi sekmējot Izejvielu iniciatīvas 
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ekonomikas izveidi. īstenošanu un aprites ekonomikas izveidi, 

turklāt iepakojuma materiālu gadījumā 

tas ir jādara, neskarot prasības par 

pārtikas nekaitīgumu, patērētāju veselību 

un materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku. 

__________________ __________________ 

15 COM(2013) 442. 15 COM(2013) 442. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Vienlaikus ir arī jārada 

nosacījumi un stimuli, ar ko patiešām var 

panākt, ka priekšlikumu iekļaut izlietoto 

iepakojumu ražošanas procesos nozares 

uzņēmumi uzskata par pieņemamu, un 

tādējādi nodrošināt, ka produkti ar 

pievienoto vērtību tiek ražoti, ietaupot 

neapstrādātas izejvielas. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Daudzas dalībvalstis vēl nav pilnībā 

izveidojušas nepieciešamo atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūru. Tāpēc ir 

būtiski noteikt skaidrus politikas mērķus un 

tādā veidā novērst to, ka pārstrādājamas 

izejvielas neizmantotas paliek atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijas zemākajos 

līmeņos. 

(6) Daudzas dalībvalstis vēl nav pilnībā 

izveidojušas nepieciešamo atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūru. Tāpēc ir 

būtiski noteikt skaidrus politikas mērķus 

attiecībā uz tādu atkritumu 

apsaimniekošanas objektu un iekārtu 

būvniecību, kas nodrošina, ka tiek 

novērsta atkritumu rašanās un ka 

atkritumi tiek izmantoti atkārtoti un 

pārstrādāti, un tādā veidā nepieļaut to, ka 

pārstrādājamas izejvielas neizmantotas 

paliek atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhijas zemākajos līmeņos, un būtiski 

ir arī noteikt stimulus ieguldījumiem 

inovatīvā atkritumu apsaimniekošanas 
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infrastruktūrā, kas vajadzīga pārstrādei. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Atkritumeļļu savākšana un 

pārstrāde būtu ļoti izdevīga gan no 

ekonomikas, gan vides viedokļa, jo tas 

nodrošinātu izejvielu krājumu, sekmētu 

pāreju uz aprites ekonomiku un palīdzētu 

samazināt atkarību no jēlnaftas piegādēm. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Ja Direktīvā 2008/98/EK un 

1999/31/EK paredzētie pārstrādes un 

poligonos apglabājamo atkritumu 

mērķrādītāji tiek skatīti kopā, 

Direktīvā 94/62/EK paredzētie Savienības 

mērķrādītāji par enerģijas reģenerāciju un 

izlietotā iepakojuma pārstrādi vairs nav 

vajadzīgi. 

(7) Ja Direktīvā 2008/98/EK un 

1999/31/EK paredzētie pārstrādes un 

poligonos apglabājamo atkritumu 

mērķrādītāji tiek skatīti kopā, 

Direktīvā 94/62/EK paredzētie Savienības 

mērķrādītāji par enerģijas reģenerāciju un 

izlietotā iepakojuma pārstrādi vairs nav 

vajadzīgi. Taču iepakojumu un izlietoto 

iepakojumu arī turpmāk varētu 

apsaimniekot, izmantojot enerģijas 

reģenerāciju, ja vien to attiecīgajā 

gadījumā pamatotu tehniski, ekonomiski 

un ar vidi saistīti apsvērumi, un tas 

nozīmē, ka būs rūpīgi jāveic ietekmes uz 

vidi novērtējums, izanalizējot iepakojuma 

ietekmi uz vidi visos tā aprites posmos. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7а) Dalībvalstīm savās valsts 

stratēģijās būtu jāiekļauj pasākumi, ar 

kuriem palielina sabiedrības informētību, 

piedāvājot dažādus stimulus un 

priekšrocības, ko sniedz no pārstrādātiem 

atkritumiem izgatavoti produkti, un 

tādējādi veicinot ieguldījumus pārstrādātu 

produktu ražošanas nozarē. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Šī direktīva nosaka ilgtermiņa 

mērķus Savienības atkritumu 

apsaimniekošanai un dod uzņēmējiem un 

dalībvalstīm skaidru ievirzi attiecībā uz 

ieguldījumiem, kas vajadzīgi, lai sasniegtu 

šīs direktīvas mērķus. Kad dalībvalstis 

izstrādā atkritumu apsaimniekošanas 

stratēģijas un plāno ieguldījumus atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūrā, tām būtu 

saprātīgi jāizmanto Eiropas strukturālie un 

investīciju fondi un tas jādara atbilstoši 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai, 

sekmējot atkritumu rašanās novēršanu, 

atkritumu atkārtotu izmantošanu un 

pārstrādi. 

(8) Šī direktīva nosaka ilgtermiņa 

mērķus Savienības atkritumu 

apsaimniekošanai un dod uzņēmējiem un 

dalībvalstīm skaidru ievirzi attiecībā uz 

ieguldījumiem, kas vajadzīgi, lai sasniegtu 

šīs direktīvas mērķus. Kad dalībvalstis 

izstrādā atkritumu apsaimniekošanas 

stratēģijas un plāno ieguldījumus atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūrā, tām būtu 

saprātīgi jāizmanto Eiropas strukturālie un 

investīciju fondi un tas jādara atbilstoši 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai, 

prioritāri sekmējot atkritumu rašanās 

novēršanu un atkritumu atkārtotu 

izmantošanu, kam seko pārstrāde. Eiropas 

strukturālos un investīciju fondus 

nedrīkstētu izmantot atkritumu 

sadedzināšanas iekārtu vai atkritumu 

poligonu finansēšanai. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Būtu vēl vairāk jānostiprina 

dalītas savākšanas sistēma, nodrošinot arī 

iepakojuma un izlietotā iepakojuma 

atsevišķu savākšanu. Tomēr varētu 

pieļaut izņēmumus, ja aprites cikla 

analīze liecinātu, ka no vides viedokļa 

izdevīgs ir cits risinājums. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Lai dalībvalstis varētu aprēķināt, 

vai mērķrādītāji, kas noteikti attiecībā uz 

sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un 

pārstrādi, ir sasniegti, tām vajadzētu spēt 

aprēķinus veikt par produktiem un 

komponentiem, ko atkārtotai izmantošanai 

sagatavojis atzīts operators, kas nodarbojas 

ar sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, 

un atzītas depozīta sistēmas. Lai 

nodrošinātu saskaņotus šo aprēķinu 

veikšanas nosacījumus, Komisija pieņems 

sīki izstrādātus noteikumus par to, kā 

noteikt, kas ir atzīti operatori, kuri 

nodarbojas ar sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, un atzītas depozīta sistēmas, 

un sīki izstrādātus noteikumus par datu 

vākšanu, verificēšanu un ziņošanu. 

(11) Lai dalībvalstis varētu aprēķināt, 

vai mērķrādītāji, kas noteikti attiecībā uz 

sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un 

attiecībā uz pārstrādi, ir sasniegti, tām 

vajadzētu spēt aprēķinus veikt par 

produktiem un komponentiem, ko 

atkārtotai izmantošanai sagatavojis atzīts 

operators, kurš nodarbojas ar sagatavošanu 

atkārtotai izmantošanai, atzītas depozīta 

sistēmas un pārstrādes operatori. Lai 

nodrošinātu saskaņotus šo aprēķinu 

veikšanas nosacījumus, Komisija pieņems 

sīki izstrādātus noteikumus par to, kā 

noteikt, kas ir atzīti operatori, kuri 

nodarbojas ar sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, un atzītas depozīta sistēmas, 

un sīki izstrādātus noteikumus par datu 

vākšanu, verificēšanu un ziņošanu. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Lai nodrošinātu to datu ticamību, 

kas savākti par sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, ir būtiski paredzēt kopīgus 

(12) Lai nodrošinātu to datu ticamību, 

kas savākti par sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, ir būtiski paredzēt kopīgus 



 

PE582.211v02-00 10/28 AD\1106291LV.docx 

LV 

ziņošanas noteikumus. Tāpat ir svarīgi 

precīzāk noteikt, kādi noteikumi 

dalībvalstīm jāievēro, kad tās ziņo par 

faktiski pārstrādātajiem daudzumiem, 

kurus var ieskaitīt pārstrādes mērķrādītāju 

sasniegšanā. Tālab ziņošanai par pārstrādes 

mērķrādītāju sasniegšanu caurmērā 

jābalstās uz galīgās pārstrādes procesā 

notikušo ielaidi. Lai ierobežotu 

administratīvo slogu, ar stingriem 

nosacījumiem būtu jāatļauj dalībvalstīm 

pārstrādes rādītājus ziņot, pamatojoties 

materiālu izlaidi no šķirotavām. Materiālu 

vai vielu masas zudumi, kas rodas fiziskās 

un/vai ķīmiskās pārvērtībās, kuras ir 

raksturīgas galīgās pārstrādes procesam, 

nebūtu jāatvelk no to atkritumu masas, par 

kuriem ziņots kā par pārstrādātiem. 

ziņošanas noteikumus. Šie dati būtu jāvāc 

saskaņā ar standartiem un specifikācijām, 

kas atbalsta atklāto datu mērķus, un tiem 

vajadzētu būt pieejamiem atklāto datu 

formātā. Tāpat ir svarīgi precīzāk noteikt, 

kādi noteikumi dalībvalstīm jāievēro, kad 

tās ziņo par faktiski pārstrādātajiem 

daudzumiem, kurus var ieskaitīt pārstrādes 

mērķrādītāju sasniegšanā. Tālab ziņošanai 

par pārstrādes mērķrādītāju sasniegšanu 

parasti ir jābalstās uz galīgās pārstrādes 

procesā nonākušo atkritumu daudzumu. 

Lai ierobežotu administratīvo slogu, ar 

stingriem nosacījumiem būtu jāatļauj 

dalībvalstīm pārstrādes rādītājus ziņot, 

pamatojoties uz attiecīgajos objektos 

sašķiroto materiālu apjomu. Materiālu vai 

vielu masas zudumi fiziskās un/vai 

ķīmiskās pārveides rezultātā, kas 

raksturīga galīgās pārstrādes procesam, 

nebūtu jāatskaita no to atkritumu masas, 

par kuriem ziņots kā par pārstrādātiem. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Dalībvalstu paziņotie statistikas dati 

ir būtiski, lai Komisija varētu novērtēt 

atkritumu jomā pieņemto tiesību aktu 

izpildi visās dalībvalstīs. Statistikas 

kvalitāte, uzticamība un salīdzināmība būtu 

jāuzlabo, ieviešot vienotu kontaktpunktu 

visiem ar atkritumiem saistītajiem datiem, 

svītrojot novecojušās prasības par 

ziņošanu, salīdzinoši novērtējot valstu 

izmantoto ziņošanas metodiku un ieviešot 

datu kvalitātes pārbaudes ziņojumu. 

(14) Dalībvalstu paziņotie statistikas dati 

ir būtiski, lai Komisija varētu novērtēt 

atkritumu jomā pieņemto tiesību aktu 

izpildi visās dalībvalstīs. Statistikas 

kvalitāte, uzticamība un salīdzināmība būtu 

jāuzlabo, ieviešot vienotu kontaktpunktu 

visiem ar atkritumiem saistītajiem datiem, 

svītrojot novecojušās prasības par 

ziņošanu, salīdzinoši novērtējot valstu 

izmantoto ziņošanas metodiku un ieviešot 

datu kvalitātes pārbaudes ziņojumu. 

Kvalitātes pārbaudes ziņojums būtu 

jāsagatavo pēc saskaņota formāta. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 
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15.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) Dalībvalstīm būtu jāizmanto 

ikviena izdevība stimulēt arī, piemēram, 

pastāvīgo materiālu izmantošana, kas 

aprites ekonomikai ir augstvērtīgāki, jo 

tos var klasificēt kā materiālus, kuri 

pārstrādes procesā spēj nezaudēt savu 

kvalitāti neatkarīgi no tā, cik bieži 

attiecīgais materiāls tiek pārstrādāts. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

15.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15b) Svarīgs šīs direktīvas mērķis ir 

uzlabot apstākļus iekšējā tirgū. Tāpēc ir 

svarīgi, lai Komisija ziņotu par šīs 

direktīvas ietekmi uz iekšējā tirgus 

darbību. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Atkritumu apsaimniekošanas jomā 

paziņoto statistikas datu ticamība ir 

ārkārtīgi svarīga sekmīgai [tiesību aktu] 

īstenošanai un dalībvalstu sniegto datu 

salīdzināmības nodrošināšanai. Tāpēc 

būtu jāprasa, lai dalībvalstis, kad tās 

sagatavo ziņojumus par atbilstību 

Direktīvas 94/62/EK mērķrādītājiem, 

izmantotu jaunāko metodiku, ko 

izstrādājusi Komisija un dalībvalstu 

statistikas biroji. 

(16) Ticami paziņoti statistikas dati par 

atkritumu apsaimniekošanu ir ārkārtīgi 

svarīgi sekmīgai [tiesību aktu] īstenošanai 

un iespējai salīdzināt dalībvalstu sniegtos 

datus. Tāpēc dalībvalstīm, kad tās sagatavo 

ziņojumus par atbilstību 

Direktīvas 94/62/EK mērķrādītājiem, būtu 

jāizmanto vienota datu vākšanas un 

apstrādes metodika, ko izstrādājusi 

Komisija sadarbībā ar dalībvalstu 

statistikas birojiem un par atkritumu 

apsaimniekošanu atbildīgajām valsts 

iestādēm. 
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Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Tā kā šīs direktīvas mērķus — no 

vienas puses, novērst vai samazināt 

iepakojuma un izlietotā iepakojuma 

ietekmi uz vidi, tādējādi nodrošinot augstu 

vides aizsardzības pakāpi, un, no otras 

puses, nodrošināt iekšējā tirgus darbību un 

novērst tirdzniecības šķēršļus un 

konkurences izkropļojumus un 

ierobežojumus Savienībā — nevar 

pietiekami labi sasniegt atsevišķās 

dalībvalstīs, bet to mēroga vai ietekmes dēļ 

šos mērķus 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 šo mērķu sasniegšanai, 

(21) Tā kā šīs direktīvas mērķus — 

proti, novērst vai samazināt iepakojuma un 

izlietotā iepakojuma ietekmi uz vidi un tā 

nodrošināt augstu vides aizsardzības 

pakāpi, ņemot vērā iekšējā tirgus 

darbību, — nevar pietiekami labi sasniegt 

atsevišķās dalībvalstīs, bet to mēroga vai 

ietekmes dēļ šos mērķus 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 šo mērķu sasniegšanai, 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

21.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21a) Dalībvalstīm būtu jāpanāk, lai 

visiem darba ņēmējiem Savienībā būtu 

nodrošinātas augsta līmeņa darba 

aizsardzības prasības, saskaņā ar spēkā 

esošajiem Savienības tiesību aktiem un 

ņemot vērā konkrētus riskus, ar kuriem 

darba ņēmēji saskaras dažās ražošanas, 

pārstrādes un atkritumu 

apsaimniekošanas nozarēs. 
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Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

21.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21b) Ļoti lielā vairākumā gadījumu 

iepakojuma piedāvājumu un izvēli nosaka 

nevis galapatērētājs, bet gan ražotājs. Ar 

ražotāja paplašinātas atbildības shēmām 

var nepieļaut izlietotā iepakojuma 

veidošanos un arī ieviest sistēmas, kas 

garantēs, ka no patērētājiem, citiem 

galalietotājiem vai no atkritumu plūsmas 

tiek atgūts un/vai savākts izlietotais un/vai 

atkritumos nonākušais iepakojums un ka 

savākto iepakojumu un/vai izlietoto 

iepakojumu var izmantot atkārtoti vai 

reģenerēt, cita starpā arī pārstrādājot. 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

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

Direktīva 94/62/EK 

1. pants – 1. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 -1) direktīvas 1. panta 1. punktu 

aizstāj ar šādu:  

1. Šīs direktīvas galvenais mērķis ir 

saskaņot šobrīd atšķirīgos iepakojuma un 

izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas 

pasākumus dažādās valstīs, lai, no vienas 

puses, novērstu jebkādu nelabvēlīgu 

ietekmi uz vidi, tādējādi nodrošinot augsta 

līmeņa vides aizsardzību, un, no otras 

puses, kas ir tikpat svarīgi, garantētu 

iekšējā tirgus sekmīgu darbību un 

izvairītos no tirdzniecību kavējošiem 

apstākļiem, kā arī no brīvas konkurences 

izkropļošanas vai ierobežošanas Kopienā. 

„1. Šīs direktīvas mērķis ir saskaņot 

iepakojuma un izlietotā iepakojuma 

apsaimniekošanas pasākumus dažādās 

valstīs, lai nepieļautu nekādu nelabvēlīgu 

ietekmi uz vidi nevienā dalībvalstī un arī 

nevienā trešā valstī vai lai šādu ietekmi 

mazinātu un tā nodrošinātu augsta līmeņa 

vides aizsardzību, ņemot vērā iekšējā 

tirgus darbību.”; 
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Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

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

Direktīva 94/62/EK 

3. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) pievieno šādu 2.a punktu: 

 „2.a „Bioloģiskas izcelsmes 

iepakojums” ir iepakojums, kurš iegūts no 

bioloģiskas izcelsmes materiāla, kas nav 

ģeoloģisku formāciju un/vai fosilizējies 

materiāls.”; 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 94/62/EK 

3. pants – 12.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) pievieno šādu 12.a punktu: 

 „12.a „Daudzslāņu iepakojums” ir 

iepakojums, kas sastāv no vairākiem 

materiāla slāņiem.”; 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 94/62/EK 

4. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šādi papildpasākumi var ietvert valsts 

programmas, ražotāju paplašinātās 

atbildības shēmās iestrādātus stimulus, lai 

mazinātu iepakojuma ietekmi uz vidi, vai 

līdzīgus pasākumus, kas pieņemti, 

vajadzības gadījumā apspriežoties ar 

uzņēmējiem, un kas domāti, lai apkopotu 

Šādi papildpasākumi atbilst mērķiem, kas 

noteikti šīs direktīvas 1. panta 1. punktā 

un Direktīvā 2008/98/EK, proti, tos veic, 

lai drīzāk panāktu izlietotā iepakojuma 

daudzuma neatgriezenisku 

samazināšanos, nepieļautu iepakojuma 

izmantošanu un līdz minimumam 
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un izmantotu daudzās iniciatīvas, kas 

attiecībā uz atkritumu rašanās novēršanu 

īstenotas dalībvalstīs. Tie atbilst šīs 

direktīvas 1. panta 1. punktā noteiktajiem 

mērķiem. 

samazinātu iepakojuma ietekmi uz vidi. 

Šādi papildpasākumi ir 

Direktīvā 2008/98/EK noteiktās ražotāja 

paplašinātas atbildības shēmas un citas 

dalībvalstu izstrādātas valsts programmas. 

Attiecīgā gadījumā par šo pasākumu 

īstenošanu var apspriesties ar ekonomikas 

dalībniekiem un NVO. Tos izstrādā, lai 

apkopotu un izmantotu iniciatīvas, kas 

attiecībā uz atkritumu rašanās novēršanu 

ir īstenotas dalībvalstīs.  

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns) 

Direktīva 94/62/EK 

4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2a) direktīvas 4. panta 1. punktā 

pievieno šādas daļas: 

 „Ekonomikas dalībnieki, kuri nodarbojas 

ar plastmasas iepakojuma ražošanu, 

izmanto šādus finansiālus stimulus, ja 

vien attiecībā uz konkrēto iepakojuma 

veidu kompetentās iestādes nav 

noteikušas, ka tas ir tehniski neiespējami 

vai rada nepamatotu risku sabiedrības 

veselībai: 

 a) iepakojuma ražotāji, kas mazāk 

izmanto krāsvielas cietajā plastmasas 

iepakojumā, kuru tie laiž tirgū, saņem 

nelielu finanšu iemaksu saskaņā ar 

ražotāja paplašinātas atbildības shēmu, 

un šādas finanšu iemaksas apjomu 

nosaka, pamatojoties uz krāsvielu 

daudzumu, kas pievienots nepārstrādātam 

cietajam plastmasas iepakojumam; 

 b) ekonomikas dalībnieki, kuri 

izmanto atkārtoti uzpildāmus plastmasas 

vai stikla traukus, saņem nelielu finanšu 

iemaksu saskaņā ar ražotāja paplašinātas 

atbildības shēmu, un šādas finanšu 

iemaksas apjomu nosaka atbilstoši tam, 
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kādā daudzumā attiecīgais ekonomikas 

dalībnieks, kad vien tas iespējams, savā 

darījumdarbībā izmanto šādus atkārtoti 

uzpildāmus traukus. 

 Līdz ... [astoņpadsmit mēneši pēc šīs 

direktīvas spēkā stāšanās dienas] 

Komisija pieņem šā punkta izpildei 

vajadzīgos īstenošanas aktus. Šos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

21. panta 2. punktā paredzēto 

procedūru.”; 

 

Grozījums Nr. 26 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns) 

Direktīva 94/62/EK 

4. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2b) direktīvas 4. panta 2. punktu 

aizstāj ar šādu: 

2.  Komisija palīdz sekmēt novēršanu, 

saskaņā ar 10. pantu veicinot atbilstīgu 

Eiropas standartu izveidi. Šo standartu 

mērķis ir saskaņā ar 9. un 10. pantu 

samazināt iepakojuma ietekmi uz vidi. 

„2. Komisija palīdz sekmēt novēršanu, 

saskaņā ar 10. pantu veicinot atbilstīgu 

Eiropas standartu izveidi. Šo standartu 

mērķis ir saskaņā ar 9. un 10. pantu 

samazināt iepakojuma ietekmi uz vidi, 

samazināt iepakojuma daudzumu un beigt 

pārmērīga iepakojuma izmantošanu.”; 

 

Grozījums Nr. 27 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns) 

Direktīva 94/62/EK 

4. pants – 3. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2c) direktīvas 4. panta 3. punktu 

aizstāj ar šādu: 

3.  Attiecīgā gadījumā Komisija 

iesniedz priekšlikumus pasākumiem, kas 

stiprinātu un papildinātu pamatprasību 

„3. Ne vēlāk kā līdz 2018. gada 

31. decembrim Komisija iesniedz 

priekšlikumus pasākumiem, kas stiprinātu 
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izpildi un nodrošinātu to, ka jaunu 

iepakojumu laiž tirgū tikai tad, ja ražotājs 

ir veicis visus vajadzīgos pasākumus, lai, 

nekaitējot iepakojuma pamatfunkcijām, 

samazinātu tā ietekmi uz vidi. 

un papildinātu pamatprasību izpildi un 

nodrošinātu to, ka jaunu iepakojumu laiž 

tirgū tikai tad, ja ražotājs ir veicis visus 

vajadzīgos pasākumus, lai, nekaitējot 

iepakojuma pamatfunkcijām, samazinātu tā 

ietekmi uz vidi. Proti, Komisija iesniedz 

priekšlikumu pasākumiem, kuri veicami 

attiecībā uz nepārstrādājamu iepakojumu, 

iepakojumu, kas satur bīstamas vielas, 

vienreiz lietojamu iepakojumu un 

pārmērīgu iepakojumu un lai samazinātu 

iepakojuma daudzumu, un apsver iespēju 

ierobežot šādu preču tirgu Savienības 

līmenī.”; 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

1 pants – 1. daļa – 2.d punkts (jauns) 

Direktīva 94/62/EK 

5. pants 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2d) direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu: 

 „Atkārtota izmantošana 

Dalībvalstis var veicināt iepakojuma 

sistēmu otrreizēju izmantošanu, ko veic 

saskaņā ar Līgumu un, nenodarot 
kaitējumu videi. 

1. Saskaņā ar Līgumu dalībvalstis 

veicina tāda iepakojuma sistēmu atkārtotu 

izmantošanu, kas nenodara kaitējumu 

videi. 

 Dalībvalstis jo īpaši var atbalstīt depozīta 

sistēmu veidošanu atkārtoti lietojamam 

iepakojumam, šajā nolūkā cita starpā 

izmantojot arī ražotāja paplašinātas 

atbildības shēmas, un piedāvāt atbilstošus 

stimulus atkārtoti lietojama iepakojuma 

ražotājiem. 

 2. Atkārtoti lietotā iepakojuma 

daudzumu, kurš savākts depozīta sistēmā, 

var ņemt vērā, nosakot, cik lielā mērā ir 

sasniegti mērķrādītāji, kas attiecībā uz 

novēršanu ir noteikti atbilstošajās valsts 

programmās, kuras pieņemtas saskaņā ar 

4. pantā minētajiem kritērijiem.”; 
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Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 94/62/EK 

6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) ne vēlāk kā līdz 2025. gada 

31. decembrim atkārtotai izmantošanai 

sagatavo un pārstrādā mazākais 65 svara 

[masas] % no visa izlietotā iepakojuma; 

f) ne vēlāk kā līdz 2025. gada 

31. decembrim atkārtotai izmantošanai 

sagatavo vai pārstrādā vismaz 65 % no visa 

izlietotā iepakojuma [masas]; 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 94/62/EK 

6. pants – 1. punkts – h apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

h) ne vēlāk kā līdz 2030. gada 

31. decembrim atkārtotai izmantošanai 

sagatavo un pārstrādā mazākais 75 svara 

[masas] % no visa izlietotā iepakojuma; 

h) ne vēlāk kā līdz 2030. gada 

31. decembrim atkārtotai izmantošanai 

sagatavo vai pārstrādā vismaz 75 % no visa 

izlietotā iepakojuma [masas]; 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 94/62/EK 

6. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) pantā iekļauj šādu 1.a punktu: 

 „1.a Lai aprēķinātu 1. punktā noteiktos 

mērķrādītājus, bioloģiski noārdāmu 

atkritumu daudzumu, kas pārveidots 

anaerobas vai aerobas noārdīšanās 

procesā, attiecīgā gadījumā var ņemt vērā, 

uzskatot to par pārstrādātu atkritumu 

daudzumu, ja apstrādes procesa rezultātā 

ir iegūts komposts, digestāts vai cits 

materiāls, kura lielāko daļu pēc papildu 
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pārstrādāšanas (ja tāda ir vajadzīga) 

izmanto kā pārstrādātu produktu, 

materiālu vai vielu.”; 

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts 

Direktīva 94/62/EK 

6. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. No Savienības eksportēto izlietoto 

iepakojumu 1. punkta mērķrādītāju 

sasniegšanā ieskaita tikai tā dalībvalsts, 

kurā šis izlietotais iepakojums ir savākts, 

un ja ir izpildītas 6.a panta 4. punkta 

prasības, un ja saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1013/2006* eksportētājs spēj pierādīt, 

ka atkritumu sūtījumi atbilst minētās 

regulas prasībām un ka atkritumu apstrāde 

ārpus Savienības ir notikusi apstākļos, 

kuri ir līdzvērtīgi prasībām, ko vides jomā 

paredz attiecīgie Savienības tiesību akti. 

2. No Savienības eksportētā izlietotā 

iepakojuma daudzumu 1. punkta 

mērķrādītāju sasniegšanas vajadzībām 

ņem vērā, bet tikai tā dalībvalsts, kurā šis 

izlietotais iepakojums ir savākts, un ja ir 

izpildītas 6.a panta 4. punkta prasības un 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (EK) Nr. 1013/2006* eksportētājs 

pierāda, ka atkritumu sūtījumi atbilst 

minētās regulas prasībām un ka atkritumu 

apstrāde ārpus Savienības atbilst šīs 

direktīvas prasībām un visiem 

attiecīgajiem vides, veselības un darba 

aizsardzības tiesību aktiem. 

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 94/62/EK 

6. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) pantā iekļauj šādu 3.a punktu: 

 „3.a Dalībvalstis var dot priekšroku 

enerģijas reģenerācijai, ja tehnisku, 

ekonomisku un ar vidi saistītu apsvērumu 

dēļ tas ir vēlamāks risinājums nekā 

materiālu pārstrāde.”; 
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Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 94/62/EK 

6. pants – 4. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 cb) panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

4. Attiecīgā gadījumā dalībvalstis 

mudina iepakojuma vai citu izstrādājumu 

ražošanā izmantot materiālus, kas iegūti, 

pārstrādājot izlietoto iepakojumu: 

„4. Dalībvalstis mudina iepakojuma vai 

citu izstrādājumu ražošanā izmantot 

materiālus, kas iegūti, pārstrādājot izlietoto 

iepakojumu: 

a) uzlabojot tirgus nosacījumus šiem 

materiāliem; 

a) uzlabojot tirgus nosacījumus un 

pārskatot tiesību aktus, kuri varētu kavēt 

šādu materiālu izmantošanu; 

b) pārskatot pašreizējos noteikumus, 

kas kavē minēto materiālu izmantošanu; 

b) pārskatot pašreizējos noteikumus, 

kas neļauj izmantot minētos materiālus, 

un nodrošinot vides un cilvēka veselības 

augsta līmeņa aizsardzību; 

 ba) ieviešot fiskālus un ekonomiskus 

stimulus, ar ko panāk, ka sākas 

pārstrādātu iepakojuma materiālu 

izmantošana, un nosakot videi draudzīga 

publiskā iepirkuma kritērijus; 

 bb) veicinot tādu materiālu 

izmantošanu, kuri pēc pārstrādes 

neapdraud cilvēka veselību, ja tos 

pārstrādā par materiāliem, kas ir saskarē 

ar pārtiku; 

 bc)  veicinot tādu materiālu 

izmantošanu, kurus iespējams izmantot 

atkārtoti vai pārstrādāt un kuri atkārtotas 

izmantošanas vai pārstrādes procesā spēj 

nezaudēt savu kvalitāti neatkarīgi no tā, 

cik bieži attiecīgais materiāls tiek 

izmantots atkārtoti vai pārstrādāts.”; 

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – d apakšpunkts 

Direktīva 94/62/EK 

6. pants – 8. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) panta 5., 8. un 9. punktu svītro; d) panta 5. un 9. punktu svītro un 

8. punktu aizstāj ar šādu: 

 „Komisija, ņemot vērā konkrētos 

apstākļus katrā dalībvalstī, izvērtē šīs 

direktīvas īstenošanu saistībā ar iekšējā 

tirgus darbību. Šādu vērtēšanu veic ne 

retāk kā reizi trijos gados, un ziņojumu 

par šo vērtēšanu iesniedz Eiropas 

Parlamentam un Padomei.”; 

 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 94/62/EK 

6. pants – 11.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) pantam pievieno šādu 

11.a punktu: 

 „11.a Neskarot 6.b panta noteikumus, 

dalībvalstīm atkarībā no konkrētās 

situācijas attiecīgajā valstī var atļaut 

atkāpties no grafika, kas noteikts šā panta 

1. punkta f) līdz i) apakšpunktā norādīto 

mērķrādītāju sasniegšanai, ja vien tiek 

nodrošināta pakāpeniska tuvināšanās 

šiem mērķrādītājiem un ir ņemti vērā 

6.b panta 2. punkta b) apakšpunktā 

minētie ieteikumi.; 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 94/62/EK 

6.a pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) dalībvalstis te var iekļaut 

produktus un komponentus, ko atkārtotai 

svītrots 
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izmantošanai sagatavojis atzīts operators, 

kas nodarbojas ar sagatavošanu 

atkārtotai izmantošanai, vai atzītas 

depozīta sistēmas. Lai atkārtotai 

izmantošanai sagatavotam un 

pārstrādātam izlietotajam iepakojumam 

aprēķinātu koriģēto rādītāju, kurā ņemts 

vērā atkārtotai izmantošanai sagatavoto 

produktu un komponentu svars [masa], 

dalībvalstis izmanto operatoru verificētus 

datus un IV pielikumā norādīto formulu. 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

Direktīva 94/62/EK 

7. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 5a) direktīvas 7. panta 1. punkta pirmo 

daļu aizstāj ar šādu: 

1. Dalībvalstis paredz vajadzīgos 

pasākumus, lai nodrošinātu tādu sistēmu 

izveidi, kas ietver 

„1. Dalībvalstis veic vajadzīgos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka ir 

izveidotas sistēmas (piemēram, ražotāja 

paplašinātas atbildības shēmas), kas 

ietver”; 

 

Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns) 

Direktīva 94/62/EK 

7.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5b) iekļauj šādu 7.a pantu: 

 „7.a pants 

 Pasākumi, ar ko samazina iepakojuma un 

izlietotā iepakojuma nonākšanu jūras vidē 

 1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 

pasākumus, lai panāktu, ka jūras vidē 

nonāk aizvien mazāk valsts teritorijā 
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izlietotā iepakojuma. Šie pasākumi 

nozīmē visu turpmāk minēto darbību 

īstenošanu: 

 a) tiek pieņemts saistošs mērķis līdz 

2025. gadam samazināt izlietotā 

iepakojuma daudzumu par 50 % 

salīdzinājumā ar 2015. gada līmeni; 

 b) tiek izstrādātas un darbojas 

programmas, kas paredzētas, lai mērītu 

un uzraudzītu izlietotā iepakojuma 

nonākšanu jūras vidē; 

 c) tiek veikti konkrēti pasākumi, lai 

samazinātu galvenos jūras vidē un 

pludmalēs nonākušā izlietotā iepakojuma 

izcelsmes avotus katrā reģionā, un cita 

starpā tiek īstenotas programmas 

sabiedrības izpratnes uzlabošanai, tiek 

izmantoti ekonomiskie instrumenti un 

stimuli un noteikti tirdzniecības 

ierobežojumi. 

 2. Līdz katra gada [x] dalībvalstis 

iesniedz ziņojumus Komisijai, kuros 

izklāsta, ciktāl tām ir izdevies samazināt 

izlietotā iepakojuma daudzumu, kas no 

attiecīgās valsts teritorijas nonāk jūras 

vidē, cita starpā izklāstot arī to, kādus 

pasākumus ir nolemts īstenot saskaņā ar 

1. punktu un kādi varētu būt to rezultāti. 

 3. Līdz ... [astoņpadsmit mēneši pēc 

šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] 

Komisija pieņem šā panta izpildei 

vajadzīgos īstenošanas aktus. Šos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

21. panta 2. punktā paredzēto 

procedūru.”; 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.c punkts (jauns) 

Direktīva 94/62/EK 

8. pants – 2. punkts 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

 5c) direktīvas 8. panta 2. punktu 

aizstāj ar šādu: 

2. Lai veicinātu savākšanu, otrreizēju 

izmantošanu un reģenerāciju, tostarp 

pārstrādi, uz iepakojuma tā identifikācijai 

un klasifikācijai, ko veic attiecīgie ražotāji, 

pamatojoties uz Komisijas 

Lēmumu 97/129/EK(1). 

„2. Lai veicinātu savākšanu, atkārtotu 

izmantošanu un reģenerāciju, tostarp 

pārstrādi, uz iepakojuma norāda šim 

nolūkam noderīgu informāciju. Uz 

iepakojuma tā identifikācijai un 

klasifikācijai, ko veic attiecīgie ražotāji, 

pamatojoties uz Komisijas 

Lēmumu 97/129/EK(1), jo īpaši norāda, 

kāds iepakojuma materiāls vai kādi 

iepakojuma materiāli ir izmantoti.”; 

 

Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – d apakšpunkts 

Direktīva 92/64/EK 

12. pants – 3.b punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3.b Datus, ko dalībvalstis paziņojušas 

saskaņā ar šo pantu, iesniedz kopā ar 

kvalitātes pārbaudes ziņojumu un ziņojumu 

par 6.a panta 4. punkta īstenošanu. 

3.b Datus, ko dalībvalstis paziņojušas 

saskaņā ar šo pantu, iesniedz kopā ar 

kvalitātes pārbaudes ziņojumu un ziņojumu 

par 6.a panta 4. punkta īstenošanu. 

Kvalitātes pārbaudes ziņojumu sagatavo 

pēc saskaņota formāta. 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – d apakšpunkts 

Direktīva 94/62/EK 

12. pants – 3.c punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3.c Komisija caurskata datus, kas 

paziņoti saskaņā ar šo pantu, un publicē 

ziņojumu par šīs caurskatīšanas 

rezultātiem. Ziņojumā ietver datu vākšanas 

organizatoriskā aspekta, datu avotu un 

3.c Komisija caurskata datus, kas 

paziņoti saskaņā ar šo pantu, un publicē 

ziņojumu par šīs caurskatīšanas 

rezultātiem. Ziņojumā ietver datu vākšanas 

organizatoriskā aspekta, datu avotu un 
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dalībvalstu izmantotās metodikas, kā arī 

minēto datu pilnīguma, ticamības, 

savlaicīguma un konsekvences 

novērtējumu. Šis novērtējums var ietvert 

konkrētus ieteikumus par veicamajiem 

uzlabojumiem. Ziņojumu sagatavo reizi 

trijos gados. 

dalībvalstu izmantotās metodikas, kā arī 

minēto datu pilnīguma, ticamības, 

savlaicīguma un konsekvences un atklāto 

datu pieejamības novērtējumu. Šis 

novērtējums var ietvert konkrētus 

ieteikumus par veicamajiem 

uzlabojumiem. Ziņojumu sagatavo reizi 

trijos gados. 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – d apakšpunkts 

Direktīva 94/62/EK 

12. pants – 3.d punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3.d Komisija pieņem īstenošanas aktus, 

ar kuriem nosaka formātu datu paziņošanai 

saskaņā ar 3.a punktu. Minētos īstenošanas 

aktus pieņem saskaņā ar 21. panta 

2. punktā minēto procedūru. 

3.d Komisija pieņem īstenošanas aktus, 

ar kuriem nosaka datu atkārtotas 

izmantošanas un atklāto datu mērķiem 

atbilstošu formātu datu paziņošanai 

saskaņā ar 3.a punktu un 3.b punktā 

minētā kvalitātes pārbaudes ziņojuma 

sagatavošanai. Šos īstenošanas aktus 

pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā 

paredzēto procedūru. 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns) 

Direktīva 94/62/EK 

15. pants – 1. daļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 7a) direktīvas 15. panta pirmo daļu 

aizstāj ar šādu: 

Rīkojoties saskaņā ar atbilstīgajiem 

Līguma noteikumiem, Padome paredz 

ekonomiskus līdzekļus, lai veicinātu šajā 

direktīvā paredzēto mērķu izpildi. Ja šādi 

pasākumi nav paredzēti, dalībvalstis var 

saskaņā ar Kopienas vides politikas 

pamatprincipiem, inter alia, saskaņā ar 

„Rīkojoties saskaņā ar atbilstīgajiem 

Līguma noteikumiem, Padome paredz 

ekonomiskos instrumentus, lai veicinātu 

šajā direktīvā noteikto mērķu izpildi. Ja 

šādi pasākumi nav paredzēti, dalībvalstis 

var saskaņā ar Kopienas vides politikas 

pamatprincipiem, inter alia, saskaņā ar 
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„piesārņotājs maksā” principu, kā arī 

atbilstīgi no Līguma izrietošajiem 

principiem, paredzēt pasākumus, lai 

īstenotu minētos mērķus. 

„piesārņotājs maksā” principu, kā arī 

atbilstīgi no Līguma izrietošajiem 

pienākumiem paredzēt pasākumus, lai 

īstenotu minētos mērķus. Šādi pasākumi 

var būt ražotāja paplašinātas atbildības 

shēmu elements, diferencēta maksa par 

vienreiz lietojamu iepakojumu, sistēmas, 

ar ko nosaka tūlītēju samaksu par 

atkritumu izmešanu, un depozīta 

sistēmas.”; 

 

Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7.b punkts (jauns) 

Direktīva 94/62/EK 

15.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7b) iekļauj šādu 15.a pantu: 

 „15.a pants 

 Vispārīgās prasības, ko piemēro ražotāja 

paplašinātas atbildības shēmām 

 Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 

Direktīvas 2008/98/EK* 8. un 8.a pantu 

izveidotās ražotāja paplašinātas atbildības 

shēmas tiek piemērotas arī iepakojumam 

un izlietotajam iepakojumam. 

 ________________ 

 * Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 

19. novembra Direktīva 2008/98/EK par 

atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu 

(OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).”; 

Grozījums Nr.  46 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums – -1. daļa (jauna) 

Direktīva 94/62/EK 

II pielikums – 1. punkts – 2. ievilkums 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 Direktīvas II pielikuma 1. punkta otro 

ievilkumu aizstāj ar šādu: 
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– Iepakojumu projektē, ražo un 

realizē tā, lai tas būtu atkārtoti lietojams, 

tostarp reģenerējams, kā arī, lai pēc 

iespējas samazinātu tā ietekmi uz vidi, ja 

izlietoto iepakojumu vai izlietotā 

iepakojuma apsaimniekošanas atliekas 

apglabā. 

„– Iepakojumu projektē, ražo un laiž 

tirgū tā, lai to varētu izmantot atkārtoti vai 

reģenerēt, tostarp pārstrādāt — atbilstoši 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 

principam — un lai maksimāli samazinātu 

ietekmi uz vidi, kas rodas, ja izlietoto 

iepakojumu vai izlietotā iepakojuma 

apsaimniekošanas atlikumu apglabā.” 

Grozījums Nr.  47 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums – -1.a daļa (jauna) 

Direktīva 94/62/EK 

II pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 Direktīvas II pielikuma 3. punkta 

a) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

a) Iepakojums ir reģenerējams, 

pārstrādājot tā materiālu. 

„a) Iepakojums ir reģenerējams, 

pārstrādājot tā materiālu. 

Iepakojumam jābūt izgatavotam tā, lai būtu 

iespējams pārstrādāt noteiktu procentuālo 

daļu (pēc svara) no materiāla, ko izmanto 

tādas produkcijas ražošanai, kas atbilst 

pašreizējiem Kopienas standartiem. 

Atkarībā no materiāla, no kura izgatavots 

iepakojums, šīs procentuālās daļas lielums 

var atšķirties. 

Iepakojumam jābūt izgatavotam tā, lai 

iepakojumu būtu lietderīgi pārstrādāt no 

tehniskā, vides un ekonomiskā viedokļa, 

ņemot vērā šķirošanas un mazgāšanas 

procesus un izmantoto formātu un 

materiālus, un lai tādējādi būtu iespējams 

pārstrādāt noteiktu procentuālo daļu (pēc 

svara) no materiāla, ko izmanto 

pašreizējiem Kopienas standartiem 

atbilstošas produkcijas ražošanai. 

Atkarībā no materiāla, no kura izgatavots 

iepakojums, šīs procentuālās daļas lielums 

var atšķirties. Iepakojuma formāti un 

materiālu veidi, kas apgrūtina šķirošanu 

vai pārstrādāšanu, būtu jāaizstāj ar citiem 

zināmiem un efektīviem materiāliem.” 
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Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra 

Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard 

Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg 

Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, 

Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio 

Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude 

Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve 

Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek 

Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, 

Clare Moody, Maria Spyraki 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Albert Deß 

 
 


