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ĪSS PAMATOJUMS 

Komisijas priekšlikuma mērķis ir novērst un samazināt dažu plastmasas izstrādājumu 

negatīvo ietekmi uz vidi, jo īpaši jūras vidi, saskaņā ar ES Plastmasas stratēģiju un – plašākā 

kontekstā – stratēģiju pārejai uz aprites ekonomiku. Plastmasas piedrazojums jūrā ir globāla 

problēma, kura tāpēc ir jārisina ar rīcību vairākos līmeņos un labāku starptautisko centienu 

koordināciju. 

Iniciatīva attiecas uz 10 vienreizlietojamiem plastmasas priekšmetiem un plastmasu 

saturošiem zvejas rīkiem. Šie izstrādājumi tika izvēlēti, pamatojoties uz pludmalēs atrodamo 

atkritumu uzskaitījumu, turklāt izmantojot datus, kas savākti saskaņā ar Jūras stratēģijas 

pamatdirektīvu. Tika novērotas 276 Eiropas pludmales, kopumā 679 apsekojumos tika atklāts 

355 671 priekšmets. Ņemot vērā to uzskaitījumu, tika konstatēts, ka apmēram puse visu 

atkritumu, kas tika atrasti pludmalēs, radušies no vienreizlietojamiem plastmasas 

priekšmetiem, bet 27 % – no zvejas rīkiem. 

Plastmasas piedrazojums jūrā negatīvi ietekmē jūras bioloģiskos resursus, jo īpaši 

visjutīgākos, un vidi, kurā tas nonāk. Tādējādi tas negatīvi ietekmē arī zvejas darbības, un tiek 

lēsts, ka Eiropas zvejas flotei tas rada neto zaudējumus no 70 līdz 350 miljoniem EUR gadā. 

Tas rada arī apdraudējumu cilvēka veselībai, jo plastmasa, sadrumstalojusies sīkās daļiņās, 

nonāk pārtikas ķēdē un līdz ar to arī uz mūsu galdiem. 

Atzinuma sagatavotāja pirmām kārtām uzskata, ka zvejnieku rīcībai ir būtiska nozīme, lai 

risinātu problēmu saistībā ar plastmasas piedrazojumu jūrā. Atkritumu izzvejošanas iniciatīva, 

ko finansē arī Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF), ir piemērs jaunai pieejai, 

kurā zvejnieks ir daļa no risinājuma, nevis problēmas radītājs. Tādēļ jāveicina atbilstošas 

darbības, lai zvejnieku kā “jūras sargu” loma tiktu atzīta un stiprināta. 

Attiecībā uz zvejas rīkiem ar priekšlikumu tiek ieviestas paplašinātas ražotāju atbildības 

shēmas un informētības vairošanas pasākumi. Ražotāju paplašinātās atbildības shēmas 

nodrošinās par atkritumiem kļuvušu zvejas rīku labāku pārvaldību, sedzot šādu atkritumu 

apstrādes, kā arī informētības vairošanas pasākumu izmaksas. Atzinuma sagatavotāja uzskata, 

ka šīs shēmas jāpapildina ar modulētiem tarifiem, kas dotu priekšrocības tādu zvejas rīku 

laišanai tirgū, kas būtu ilglietojami, atkalizmantojami un reciklējami saskaņā ar ES tiesību 

aktiem atkritumu jomā. Zvejas rīku plastmasas komponentiem ir liels reciklēšanas potenciāls, 

kurš patlaban netiek izmantots. 

Ražotāju paplašinātās atbildības shēmas attiecībā uz zvejas rīkiem papildina pasākumus, kas 

paredzēti priekšlikumā par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām (COM(2018)0033), tādējādi 

samazinot ostu un līdz ar to arī zvejas operatoru finansiālo slogu. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai starp 

abām direktīvām tiktu nodrošināta konsekvence. Šajā nolūkā vispirms ir jāsaskaņo 

terminoloģija, jo šajā priekšlikumā ir iekļauta par atkritumiem kļuvuša zvejas rīka definīcija, 

bet priekšlikumā par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām ir atsauce uz neizmantotiem 

zvejas rīkiem, kas savukārt nav definēti. Ir arī jānodrošina, lai visas ostas, kurās var piestāt 

zvejas kuģi, būtu aprīkotas ar atbilstošām iekārtām, kas nodrošinātu zvejas darbībās pasīvi 

izzvejotu atkritumu savākšanu un apstrādi, un lai saskaņā ar principu "piesārņotājs maksā" uz 

zvejas operatoriem neattiektos papildu izmaksas par šādām darbībām. Tādējādi zvejniekiem 

būs papildu stimuls atgādāt krastā par atkritumiem kļuvušus zvejas rīkus un pasīvi izzvejotos 

atkritumus. Visbeidzot, ražotāju paplašinātās atbildības shēmas segs arī izmaksas par 

akvakultūrā izmantoto plastmasas materiālu izcelsmes atkritumu pārvaldību, uz kuriem, 
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vismaz daļēji, neattiecas pasākumi saistībā ar ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām. Arī šajā 

jautājumā atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir jānodrošina šo abu priekšlikumu konsekvence. 

Turklāt Komisijas priekšlikums papildina arī Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido 

Kopienas zvejas kontroles sistēmu, un ietver vairākus pasākumus, gan profilakses, gan 

korektīvus, lai mazinātu jūrā atstāto zvejas rīku ietekmi. Tāpēc notiekošajā Kontroles regulas 

pārskatīšanā ir jāņem vērā šīs iniciatīvas mērķi.  

Visbeidzot, attiecībā uz inovācijām un alternatīvu materiālu pētniecību atzinuma sagatavotāja 

uzskata, ka ES būtu jāpieņem skaidra definīcija gan attiecībā uz bioloģiski noārdāmu, gan 

bioloģisku plastmasu, kā arī saskaņots standarts attiecībā uz bioloģisko noārdāmību, jo īpaši 

attiecībā uz noārdāmību jūras vidē, kā arī uz kompostēšanās īpašībām, lai izveidotu skaidru 

un vienotu tiesisko regulējumu. 

 

GROZĪJUMI 

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 

pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Lai nodrošinātu, ka tiek veikta 

pareizā darbība plastmasas atkritumu 

jūrās apkarošanai, ir jārisina arī 

plastmasas atkritumu problēma jūras 

gultnē un vispār ūdens vidē, kā arī 

jārisina mikroplastmasas problēma. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) tā kā dalībvalstis ir parakstījušas 

Starptautisko konvenciju par kuģu 

izraisītā piesārņojuma novēršanu 

(MARPOL) un tām būtu jācenšas pilnībā 

īstenot tās noteikumus; 
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Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

3.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3b) Tiek lēsts, ka 80 % no jūras 

piedrazojuma ir plastmasa un 

mikroplastmasa un ka aptuveni no 20 % 

līdz 40 % šo plastmasas atkritumu ir daļēji 

saistīti ar cilvēka darbību jūrā, tostarp 

komerckuģiem un kruīza kuģiem, bet 

pārējais nāk no sauszemes. Saskaņā ar 

nesenu FAO pētījumu aptuveni 10 % 

veido nozaudēti un pamesti zvejas rīki. 

Nozaudēti un pamesti zvejas rīki ir viens 

no plastmasas piedrazojuma elementiem 

jūrā un, ņemot vērā, ka aptuveni 94 % no 

okeānā nonākušās plastmasas nonāk līdz 

jūras gultnei, Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondu (EJZF) varētu 

izmantot, lai mudinātu zvejniekus 

piedalīties “jūras piedrazojuma 

zvejošanas” shēmā, piemēram, radot tiem 

finansiālus vai materiālus stimulus. 

Milzīgā plastmasas daudzuma nonākšana 

jūrā negatīvi ietekmē ne tikai ilgtspējīgus 

zivju krājumus, jūras bioloģiskos 

resursus, jo īpaši jutīgus jūras resursus, 

kā arī to vidi, bet ietekmē arī zvejas 

darbības, cita starpā palielinot izmaksas 

saistībā ar tīklu tīrīšanu un savākto 

atkritumu likvidēšanu; mazapjoma zvejas 

gadījumā ietekme kļūst lielāka un rada 

lielāku finansiālo slogu. Ņemot vērā, ka 

jūras piedrazojumam ir pārrobežu 

ietekme, Komisijai sadarbībā ar trešām 

valstīm būtu jāveic papildu pasākumi, lai 

nepieļautu šādu atkritumu radīšanu un 

veicinātu pareizu atkritumu 

apsaimniekošanu. 
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Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) ANO Vides programmas 

2016. gada 23.–27. maija sesijā 

pieņemtajā Vides asamblejas Rezolūcijā 

Nr. 11 ir atzīts, ka “plastmasas atkritumu 

un mikroplastmasas klātbūtne jūras vidē 

ir strauji augoša nopietna pasaules 

mēroga problēma, kam nepieciešama 

steidzama globāla atbilde, ņemot vērā 

produktu dzīves cikla pieeju”. Būtu jāņem 

vērā saikne starp mikroplastmasu, 

vienreizlietojamu plastmasu un zvejas 

rīkiem, jo šī plastmasa var sadalīties 

mikroplastmasā un radīt kaitējumu. 

Pētījumi liecina, ka mikroplastmasas 

klātbūtnei jūras vidē var būt būtiska 

ietekme, jo ir pierādījumi, ka jūras 

dzīvnieki to var apēst un tādējādi tā nonāk 

barības ķēdē1. Tāpēc šajā direktīvā 

noteiktie pasākumi dažu plastmasu 

ietekmes samazināšanai dod svarīgus 

ieguvumus vides un veselības jomā. 

Savienībai būtu jāpieņem visaptveroša 

pieeja mikroplastmasas problēmai un 

būtu jāmudina visi ražotāji stingri 

ierobežot mikroplastmasu to ražojumu 

sastāvā, īpašu uzmanību pievēršot 

tekstilizstrādājumu un riepu ražotājiem, jo 

sintētisko apģērbu un riepu ražošanā 

izmanto 63 % no kopējā mikroplastmasas 

daudzuma, kas tieši nonāk jūras vidē. 

 _________________ 

 1 EFSA CONTAM grupa (EFSA Ekspertu 

grupa jautājumos, kas saistīti ar 

piesārņojumu pārtikas ķēdē), 2016. 

Paziņojums par mikroplastmasas un 

nanoplastmasas klātbūtni pārtikā, īpašu 

uzmanību pievēršot jūras veltēm.” 
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Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 
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 

tās kļūst par piedrazojumu. Ievērojamu 

daļu no tirgū laistajiem zvejas rīkiem 

nesavāc apstrādei. Tāpēc vienreizlietojami 

plastmasas izstrādājumi un plastmasu un 

mikroplastmasu saturoši zvejas rīki ir 

sevišķi nopietna problēma no jūras 

piedrazojuma viedokļa, un tie smagi 

apdraud jūras ekosistēmas, ilgtspējīgus 

zivju krājumus, bioloģisko daudzveidību 

un, galu galā, arī cilvēka veselību, kā arī 

kaitē tādām nodarbēm kā tūrisms, 

profesionālā un atpūtas zivsaimniecība un 

kuģniecība, jo īpaši tālākajos un 

piekrastes reģionos. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) “Rēgu zveja” notiek tad, kad 

pazaudēti vai pamesti bioloģiski 

nenoārdāmi zvejas tīkli, auklas un 

lamatas sagūsta, iepin, ievaino, nomērdē 

badā vai nogalina jūrā dzīvojošo sugu 

pārstāvjus. “Rēgu zvejas” fenomenu 

izraisa zvejas rīku nozaudēšana un 

pamešana. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 

1224/2009 zvejas rīki ir jāmarķē, par 
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pazaudētiem zvejas rīkiem ir jāziņo un tie 

ir jāizgūst. Tādēļ daži zvejnieki pēc savas 

iniciatīvas nogādā pazaudētus tīklus pēc 

to izgūšanas no jūras atpakaļ ostā. 

 

Grozījums Nr.  7 

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, kuri 

skaitīšanās konstatēti Savienības 

pludmalēs, un arī zvejas rīkus. Pāreja uz 

aprites ekonomiku prasīs samazināt 

vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu 

lietojumu. 

 

Grozījums Nr.  8 

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 



 

AD\1163799LV.docx 9/31 PE625.586v02-00 

 LV 

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 vai 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.  9 

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, dalībvalstīm 

(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, dalībvalstīm 
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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. 

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. 

Dalībvalstīm būtu jācenšas panākt pēc 

iespējas vērienīgākus mērķus šajos 

pasākumos, kuriem vajadzētu būt 

samērīgiem ar to, cik nopietns ir risks, ka 

dažādi izstrādājumi un izmantošanas 

veidi, uz ko attiecas vispārējais 

samazināšanas mērķrādītājs, var radīt 

jūras piedrazojumu. 

_________________ _________________ 

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. 

Pamatojums 

Būtu jāuzsver, ka dalībvalstis faktiski var brīvi izstrādāt savus pasākumus un ka tiem ir jābūt 

samērīgiem ar jūras piedrazojuma riska nopietnību, turklāt nopietnākie gadījumi jāizvirza 

par prioritātēm. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Savukārt citiem 

vienreizlietojamiem plastmasas 

(12) Savukārt citiem 

vienreizlietojamiem plastmasas 
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izstrādājumiem ir pieejamas piemērotas, 

ilgtspējīgas un nedārgas alternatīvas. Lai 

samazinātu šādu izstrādājumu negatīvo 

ietekmi uz vidi, no dalībvalstīm vajadzētu 

prasīt, lai tās aizliedz to laišanu Savienības 

tirgū. Tādā veidā tiks veicināta viegli 

pieejamo un ilgtspējīgāko alternatīvu 

izmantošana, kā arī inovatīvi risinājumi, 

kas vērsti uz ilgtspējīgākiem 

darījumdarbības modeļiem, 

atkalizmantojamām alternatīvām un 

materiālu aizstāšanu. 

izstrādājumiem ir pieejamas piemērotas, 

ilgtspējīgas un nedārgas alternatīvas. Lai 

samazinātu šādu izstrādājumu negatīvo 

ietekmi uz vidi, jo īpaši jūras vidi, no 

dalībvalstīm vajadzētu prasīt, lai tās 

aizliedz to laišanu Savienības tirgū. Tādā 

veidā tiks veicināta viegli pieejamo un 

ilgtspējīgāko alternatīvu izmantošana, kā 

arī inovatīvi risinājumi, kas vērsti uz 

ilgtspējīgākiem darījumdarbības modeļiem, 

atkalizmantojamām alternatīvām un 

materiālu aizstāšanu. Būtu jāpieņem īpaši 

kritēriji, lai noteiktu, vai šīs alternatīvas 

atbilst pašreizējām prasībām attiecībā uz 

vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem un vai tās atbilst ES 

atkritumu apsaimniekošanas tiesību 

aktiem un nodrošina lielāku ilgtspējību. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Būtu jāpieņem skaidras definīcijas 

gan attiecībā uz bionoārdāmu, gan 

biobāzētu plastmasu, kā arī saskaņoti 

standarti attiecībā uz bioloģisko saturu, 

bionoārdāmību (jo īpaši attiecībā uz 

noārdāmību jūras vidē) un 

kompostējamību, lai veiktu precizējumus 

un novērstu pārpratumus šajā jomā. 

 

Grozījums Nr.  12 

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 

(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 
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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. 

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. 

Attiecībā uz zvejas rīkiem piemēro 

marķēšanas prasības, kas pieņemtas 

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1224/2009. 

Dalībvalstis īsteno FAO Zvejas 

aprīkojuma marķēšanas brīvprātīgās 

vadlīnijas. 

 

Grozījums Nr.  13 

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 pašlaik 

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. 

Depozīta shēmas, kā arī pieejamie EJZF 

fondi būtu jāizmanto, lai atbalstītu 

piedrazojuma izzvejošanas iniciatīvas un 

nozaudētu, izmestu un pamestu zvejas 

rīku izgūšanas pasākumus. 

 

Grozījums Nr.  14 
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Direktīvas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) Katru dienu ļoti dažādi atkritumi 

gan no sauszemes, gan no kuģiem nonāk 

jūrā, un plastmasas atkritumi (pudeles, 

maisiņi utt.) veido ļoti nozīmīgu daļu. 

Grozījums Nr.  15 

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 prasības1 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 

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. 

16. Tas, ka lielu daļu no jūras 

piedrazojuma ar plastmasu veido pamesti, 

pazaudēti vai izmesti plastmasu saturoši 

zvejas rīki un parastās zvejas darbībās 

pasīvi izzvejoti atkritumi, liecina, ka spēkā 

esošās juridiskās prasības1 pietiekami 

nestimulē šādu zvejas rīku un šādu pasīvi 

izzvejotu atkritumu atgādāšanu krastā 

savākšanai un apstrādei. Saskaņā ar 

Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ja nozaudētu 

zvejas rīku nevar izgūt, kuģa kapteinim ir 

jāinformē karoga dalībvalsts kompetentā 

iestāde. Tomēr Regulā (EK) 

Nr. 1224/2009 nav paredzēta šādu 

pazaudētu zvejas rīku konsekventa 

uzraudzība, un ziņošanas prasību 

īstenošana joprojām ir vāja. Tāpēc, 

pārskatot Kontroles regulu, būtu jānosaka 

papildu pasākumi, lai stiprinātu 

nozaudētu zvejas rīku izgūšanas spējas un 

ziņošanu, un jo īpaši dalībvalstīm būtu 

jāvāc dati par nozaudētiem zvejas rīkiem, 

jāreģistrē tie un katru gadu jānosūta 

Komisijai. Turklāt 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 
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stimuliem, kas rosinātu zvejniekus nogādāt 

krastā par atkritumiem kļuvušus zvejas 

rīkus un pasīvi izzvejotos atkritumus, kā 

arī nozaudētus vai izmestus zvejas rīkus 
un tā izvairīties no iespējama netiešās 

maksas paaugstinājuma. Pasīvi izzvejotu 

atkritumu nodošanai nevajadzētu radīt 

zvejniekiem papildu izmaksas. Tā kā 

zvejas rīku plastmasas komponentiem ir 

liels 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, kā 

arī nozaudētu, pamestu vai izmestu zvejas 

rīku izgūšanas centienus. Šādās sistēmās 

būtu jāparedz modulētas finanšu 

iemaksas attiecībā uz otrreizējai 

izmantošanai un reciklēšanai paredzētiem 

zvejas rīkiem saskaņā ar 

Direktīvas 2008/98/EK prasībām, un tās 

būtu jāpapildina ar mērķi savākt par 

atkritumiem kļuvušus zvejas rīkus. 

Papildus šādām iniciatīvām dalībvalstīm 

būtu jāveic darbības zvejas rīku attīstības 

veicināšanai nolūkā izmantot 

ilgtspējīgākus un videi nekaitīgākus 

materiālus. 

_________________ _________________ 

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

Direktīva 2000/59/EK un Direktīva 

2008/98/EK. 

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

Direktīva 2000/59/EK un Direktīva 

2008/98/EK. 

 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) Lai gan ražotāja paplašināta 

atbildība nebūtu attiecināma uz pašiem 

zvejniekiem un uz amatniekiem, kas 
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izgatavo plastmasu saturošus zvejas rīkus, 

būtu jāapsver alternatīva iespēja atbalstīt 

tādu ilgtspējīgi iegūtu zivju rīku 

ieviešanu, kuri nesatur plastmasu. 

 

Grozījums Nr.  17 

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 paplašinātas 

atbildības ietvaros. 

(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, kā arī par 

tirgū jau pieejamajām alternatīvām. 

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 paplašinātas 

atbildības ietvaros. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

18.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18a) Saskaņā ar ES tiesību aktiem 

Komisijai, cita starpā izmantojot Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) 

subsīdijas, ir jāpalīdz dalībvalstīm 

izstrādāt stratēģijas un plānus, lai 

samazinātu jūras piedrazojumu ar zvejas 

rīkiem. Šie centieni var ietvert kampaņas 

un informētības vairošanas programmas 

par šādu atkritumu ietekmi uz jūras 

ekosistēmām, pētījumus par bioloģiski 

noārdāmu/kompostējamu zvejas rīku 

izmantošanas iespējām, zvejnieku 

izglītības projektus un īpašas publiskas 

programmas plastmasas un citu 

priekšmetu izzvejošanai no jūras vides. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Direktīva 2008/98/EK nosaka 

vispārīgas minimālās prasības ražotāja 

paplašinātas atbildības shēmām. Šīm 

prasībām būtu jāattiecas arī uz ražotāja 

paplašinātas atbildības shēmām, kas 

izveidotas ar šo direktīvu. Tomēr ar šo 

direktīvu tiek noteiktas vēl citas prasības 

attiecībā uz ražotāja paplašināto atbildību, 

piemēram, prasība, ka konkrētu 

vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu 

ražotājiem ir jāsedz piedrazojuma 

satīrīšanas izmaksas. 

(19) Direktīva 2008/98/EK nosaka 

vispārīgas minimālās prasības ražotāja 

paplašinātas atbildības shēmām. Šīm 

prasībām būtu jāattiecas arī uz ražotāja 

paplašinātas atbildības shēmām, kas 

izveidotas ar šo direktīvu. Tomēr ar šo 

direktīvu tiek noteiktas vēl citas prasības 

attiecībā uz ražotāja paplašināto atbildību, 

piemēram, prasība, ka konkrētu 

vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu 

ražotājiem ir jāsedz piedrazojuma 

satīrīšanas izmaksas. Attiecībā uz zvejas 

rīkiem dalībvalstīm būtu jāveic vajadzīgie 

pasākumi, lai nodrošinātu, ka plastmasu 

saturošu zvejas rīku ražotāju veiktie 

finansiālie ieguldījumi, pildot no ražotāja 

atbildības izrietošos pienākumus, tiek 

modulēti, jo īpaši ņemot vērā tirgū 

laižamo zvejas rīku ilglietojamību, 

remontējamību, atkalizmantojamību un 

reciklējamību. 
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Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) Informētības palielināšana par 

vienreizlietojamas plastmasas un zvejas 

rīku radītajiem atkritumiem un 

ievērojamo ietekmi uz vidi būtu jāuzskata 

par ES stratēģijas attiecībā uz plastmasu 

būtisku elementu, ņemot vērā, ka tā dos 

iespēju iedzīvotājiem veicināt plastmasas 

atkritumu samazināšanu. Dalībvalstīm 

būtu jāveic pasākumi, lai palielinātu 

informētību par šo jautājumu un tā 

risināšanai pieejamo finanšu atbalstu, un 

jāveicina apmaiņa ar labāko praksi starp 

kopienām un tīkliem. 

Grozījums Nr.  21 

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 

procesu1 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 

(22) Saskaņā ar 22. punktu 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā starp Eiropas 

Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un 

Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas 

procesu1 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 
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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 valda dažādi 

apstākļi.  

plastmasas bionoārdāmību jūras vidē, kā to 

paredz Eiropas Plastmasas stratēģija —, ka 

ir iespējams noteikt standartu attiecībā uz 

konkrētu vienreizlietojamu plastmasas 

izstrādājumu vai plastmasu saturošu 

zvejas rīku bionoārdāmību jūras vidē. Tas 

ietver arī standartu, kā testēt, vai fiziska un 

bioloģiska sadalīšanās jūras vidē esošajos 

apstākļos 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. 

_________________ _________________ 

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

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

25.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (25a) Saskaņā ar Savienības tiesību 

aktiem atkritumu jomā Komisijai un 

dalībvalstīm ir jāatbalsta plāni 

piedrazojuma savākšanai jūrā, ja 

iespējams, iesaistot zvejas kuģus, un 

jānodrošina ostas iekārtu atbilstība šāda 

piedrazojuma savākšanai un apstrādei, jo 

īpaši reciklēšanai; tādi paši stimuli, kas 

attiecas uz atpakaļ atvestajiem zvejas 

rīkiem, būtu vienlīdz jāpiemēro jūrā pasīvi 

izzvejotiem atkritumiem, kā arī 

atkritumiem, kuri nozvejoti saskaņā ar 

piedrazojuma izzvejošanas iniciatīvām; uz 

ostas iekārtām attiecinātajām prasībām 

vajadzētu būt samērīgām, un tām 
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nevajadzētu radīt pārmērīgu 

administratīvo slogu mazām ostām bez 

personāla vai attālām ostām, jo īpaši uz 

nomaļām salām; 

 

 

Grozījums Nr.  23 

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 nodrošināt 

Savienības līdzdalību globālās jūras 

plastmasas piedrazojuma problēmas 

risināšanā, novēršot un samazinot 

noteiktu vienreizlietojamu plastmasas 

izstrādājumu un plastmasu saturošu zvejas 

rīku ietekmi uz vidi, īpaši ūdens vidi, un 

cilvēka veselību, kā arī veicinot pāreju uz 

aprites ekonomiku ar inovatīviem 

darījumdarbības modeļiem, produktiem un 

materiāliem, tādējādi sekmējot arī iekšējā 

tirgus efektīvāku un ilgtspējīgāku darbību. 

Pamatojums 

Priekšlikuma mērķim vajadzētu būt redzamākam: Eiropas Savienība rada salīdzinoši nelielu 

jūras piedrazojuma daļu visā pasaulē, jo tā patērē aptuveni 16 % no pasaulē izmantotajiem 

vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem. Tomēr ES var būt svarīga loma, rodot 

risinājumu un ar savu piemēru izveidojot pozitīvas mijiedarbības ciklu. 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) “zvejas rīks” ir jebkurš priekšmets 

vai aprīkojuma daļa, ko zvejā un 

akvakultūrā izmanto jūras bioloģisko 

resursu zvejošanai vai ķeršanai vai kas peld 

pa jūras ūdens virsmu un tiek izmantots 

šādu jūras bioloģisko resursu pievilināšanai 

un ķeršanai; 

(3) “zvejas rīks” ir jebkurš priekšmets 

vai aprīkojuma daļa, ko zvejā un 

akvakultūrā izmanto jūras bioloģisko 

resursu zvejošanai vai ķeršanai, vai 

paturēšanai zivjaudzētavās vai kas peld pa 

jūras ūdens virsmu un tiek izmantots šādu 

jūras bioloģisko resursu pievilināšanai, 
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ķeršanai vai paturēšanai; 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) “par atkritumiem kļuvis zvejas 

rīks” ir jebkurš zvejas rīks, ko aptver 

Direktīvas 2008/98/EK atkritumu 

definīcija, tostarp visas atsevišķās 

sastāvdaļas, vielas vai materiāli, kas zvejas 

rīka izmešanas brīdī bija tā daļa vai tam 

piestiprināti; 

(4) “par atkritumiem kļuvis zvejas 

rīks” ir jebkurš zvejas rīks, ko aptver 

Direktīvas 2008/98/EK atkritumu 

definīcija, tostarp visas atsevišķās 

sastāvdaļas, vielas vai materiāli, kas zvejas 

rīka izmešanas vai pazaudēšanas brīdī bija 

tā daļa vai tam piestiprināti; 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) “pasīvi izzvejoti atkritumi” ir 

zvejas darbību laikā tīklos savāktie 

atkritumi; 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 10. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) “ražotājs” ir jebkura fiziska vai 

juridiska persona, kas neatkarīgi no 

izmantotajiem tirdzniecības 

paņēmieniem — tostarp distances 

līgumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 25. oktobra Direktīvas 

2011/83/ES50 nozīmē — tirgū laiž 

vienreizlietojamus plastmasas 

izstrādājumus un plastmasu saturošus 

zvejas rīkus, izņemot personas, kas veic 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

(ES) Nr. 1380/201351 4. panta 28. punktā 

(10) “ražotājs” ir jebkura fiziska vai 

juridiska persona, kas neatkarīgi no 

izmantotajiem tirdzniecības 

paņēmieniem — tostarp distances 

līgumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 25. oktobra Direktīvas 

2011/83/ES50 nozīmē — tirgū laiž 

vienreizlietojamus plastmasas 

izstrādājumus un plastmasu saturošus 

zvejas rīkus, izņemot personas, kas veic 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

(ES) Nr. 1380/201351 4. panta 25. un 
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definētās zvejas darbības; 28. punktā definētās zvejas darbības vai 

nodarbojas ar akvakultūru; 

_________________ _________________ 

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 

gada 25. oktobra Direktīva 2011/83/ES par 

patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes 

Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 

1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 

85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 

22.11.2011., 64.–88. lpp.). 

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 

gada 25. oktobra Direktīva 2011/83/ES par 

patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes 

Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 

1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 

85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 

22.11.2011., 64.–88. lpp.). 

51Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 

gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 

1380/2013 par kopējo zivsaimniecības 

politiku un ar ko groza Padomes Regulas 

(EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 

1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) 

Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un 

Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 

354, 28.12.2013., 22. lpp.). 

51Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 

gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 

1380/2013 par kopējo zivsaimniecības 

politiku un ar ko groza Padomes Regulas 

(EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 

1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) 

Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un 

Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 

354, 28.12.2013., 22. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants 

 

 

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 un plastmasu 

saturošiem zvejas rīkiem ir skaidri 

saredzams, skaidri salasāms un 

neizdzēšams marķējums, ar ko patērētājus 

informē par šādiem aspektiem: 

(a) veidi, kā pienācīgi nodot šo 

izstrādājumu atkritumos, vai veidi, kā šo 

izstrādājumu nevajag izmest atkritumos;  

(a) veidi, kā pienācīgi nodot šo 

izstrādājumu atkritumos, vai veidi, kā šo 

izstrādājumu nevajag izmest atkritumos; 

(b) negatīvā vidiskā ietekme, ko rada 

piedrazošana vai citi nepienācīgi veidi, kā 

izstrādājumus izmet atkritumos; 

(b) negatīvā vidiskā ietekme, ko rada 

piedrazošana vai citi nepienācīgi veidi, kā 

izstrādājumus izmet atkritumos, un 

(c) plastmasu klātesamība (c) plastmasu klātesamība izstrādājumā 
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izstrādājumā. un attiecīgā gadījumā alternatīvu 

izstrādājumu ar analogām darbības 

īpašībām pieejamība. 

2. Komisija līdz … [12 mēneši pirms 

šīs direktīvas transponēšanas beigu 

termiņa] pieņem īstenošanas aktu, kurā 

nosaka 1. punktā minētā marķējuma 

specifikācijas. Šo īstenošanas aktu pieņem 

saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 

minēta 16. panta 2. punktā.  

2. Komisija līdz … [12 mēneši pirms 

šīs direktīvas transponēšanas beigu 

termiņa] pieņem īstenošanas aktu, kurā 

nosaka 1. punktā minētā marķējuma 

specifikācijas. Šo īstenošanas aktu pieņem 

saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 

minēta 16. panta 2. punktā. 

 
3. Neskarot 1. punktu, uz zvejas 

rīkiem attiecas marķēšanas prasības, kas 

pieņemtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 

1224/2009.” 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā 

uz plastmasu saturošiem zvejas rīkiem, kas 

laisti Savienības tirgū, tiek izveidotas 

ražotāja paplašinātas atbildības shēmas 

saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 

noteikumiem par ražotāja paplašinātu 

atbildību. 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā 

uz plastmasu saturošiem zvejas rīkiem, kas 

laisti Savienības tirgū, tiek izveidotas 

ražotāja paplašinātas atbildības shēmas 

saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 

noteikumiem par ražotāja paplašinātu 

atbildību. Dalībvalstis nodrošina, ka ar 

šīm ražotāja paplašinātas atbildības 

shēmām panāk zvejas rīku savākšanas un 

reciklēšanas līmeņa uzlabošanos. Lai to 

nodrošinātu, dalībvalstis prasa, lai 

shēmās cita starpā: 

 (a) būtu iekļautas uzraudzības, 

izsekošanas un ziņošanas programmas; 

 (b) tiktu ietvertas izguves darbību 

izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 3.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Dalībvalstis var arī izveidot 

depozīta sistēmas, lai veicinātu vecu, 

pamestu vai nestabilu zvejas rīku 

atdošanu atpakaļ, paredzot modulēšanu 

atkarībā no zvejas rīku vai to daļu nejauša 

zuduma riska. 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 3.b punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b Dalībvalstis pieņem vajadzīgos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka plastmasu 

saturošu zvejas rīku ražotāju veiktie 

finansiālie ieguldījumi, pildot no ražotāja 

atbildības izrietošos pienākumus, tiek 

modulēti, jo īpaši ņemot vērā zvejas rīku, 

kurus ražotāji laiž tirgū, ilglietojamību, 

remontējamību, atkalizmantojamību un 

reciklējamību. 

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 3.c punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.c Dalībvalstis īsteno arī papildu 

finansiālus stimulus zvejniekiem atvest uz 

krastu par atkritumiem kļuvušus zvejas 

rīkus, kā arī citus plastmasas atkritumus, 

ko zvejnieki savākuši jūrā. Dalībvalstis 

pēc iespējas likvidē visus nevajadzīgos 

juridiskos un finansiālos birokrātiskos 

šķēršļus un apgrūtinājumus par 

atkritumiem kļuvušu zvejas rīku un 

plastmasas atkritumu savākšanai un 
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izkraušanai krastā. 

 

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) veicina īpašas publiskas 

programmas izveidi plastmasas un citu 

priekšmetu izcelšanai no jūras gultnes; 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (bb) izveido ES mērogā obligātu 

digitālu ziņošanas sistēmu, kas paredzēta 

atsevišķiem zvejas kuģiem, lai paziņotu 

par zvejas rīku zudumu jūrā, ar mērķi 

atbalstīt izgūšanas darbības; 

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

9.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9.a pants 

 Simulēšanas shēmas 

 1. Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās 

darbības programmās dalībvalstis ietver 

finansiālu atbalstu rīcības plāna izstrādei 

sadarbībā ar ražotāju organizācijām, 

kuģu īpašnieku asociācijām, publiskajām 

iestādēm, vides aizsardzības 

organizācijām un visu attiecīgo nozari. 

Tajā ietver pasākumus, kas attiecas uz 
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atkritumu un zvejas rīku izgūšanu, kā arī 

atkritumu apsaimniekošanas 

infrastruktūras un kuģu un ostu procesu 

uzlabošanu. 

 2. Dalībvalstis izveido ostās zvejas 

tīklu deponēšanas, izgūšanas un 

atpakaļnodošanas shēmu, ko iekļauj 

saskaņā ar 1. punktu izveidotajā rīcības 

plānā. 

 3. Dalībvalstis izveido ostās tīklu 

kontroles un reģistrēšanas shēmu, ko 

iekļauj saskaņā ar 1. punktu izveidotajā 

rīcības plānā. 

 4. Dalībvalstis izstrādā atbalsta 

mehānismus labāk izsekojamu un mazāk 

piesārņojošu tīklu pētniecībai un izstrādei, 

paredzot stimulus zvejas rīku ražotājiem. 

Tas ietver investīcijas tādu jaunu 

materiālu izstrādē, kuriem ir mazāka 

ietekme uz vidi. 

Pamatojums 

Kā izklāstīts 16. apsvērumā, ir vajadzīgi stimuli operatoriem, lai veicinātu jūras vides 

aizsardzības kultūru, pakāpeniski samazinātu jūras piedrazojumu un samazinātu tīklu 

zaudēšanu jūrā. 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

9.b pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9.b pants 

 Pasīvi izzvejoti atkritumi 

 1. Dalībvalstis pieņem samērīgu 

valsts plānu, lai nodrošinātu, ka visās 

ostās, kurās zvejas kuģi var piestāt, 

izņemot mazas ostas bez personāla un 

attālas ostas, jo īpaši uz nomaļām salām, 

parastās zvejas darbībās pasīvi izzvejotie 

atkritumi tiek savākti un pēc tam 

apstrādāti nolūkā stimulēt to dalītu 

savākšanu, atkalizmantošanu un 
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reciklēšanu. 

 2. Šos plānus izstrādā saskaņā ar 

vadlīnijām, kas izklāstītas OSPAR 

Ieteikumā 2016/1 par jūras piedrazojuma 

samazināšanu, īstenojot piedrazojuma 

izzvejošanas iniciatīvas. 

 3. Papildus resursiem, kas kļuvuši 

pieejami EJZF, dalībvalstis var izveidot 

un uzturēt valsts fondu, lai atbalstītu 

zvejas kuģu pasīvi izzvejoto atkritumu 

savākšanu. Šo fondu var izmantot, lai 

nodrošinātu atkritumu izzvejošanas 

iniciatīvas darbību, tostarp apgādājot 

kuģus ar atkritumu uzglabāšanas 

iekārtām, veicot pasīvi izzvejoto atkritumu 

uzraudzību, piedāvājot apmācību un 

veicinot brīvprātīgu dalību iniciatīvas 

īstenošanā un atkritumu apstrādes 

izmaksu segšanā, kā arī finansējot 

personāla izmaksas, kas vajadzīgas šo 

shēmu darbībai. 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis veic pasākumus, lai pielikuma 

G daļā uzskaitīto vienreizlietojamo 

plastmasas izstrādājumu un plastmasu 

saturošu zvejas rīku patērētājus informētu: 

Dalībvalstis veic pasākumus, lai pielikuma 

G daļā uzskaitīto vienreizlietojamo 

plastmasas izstrādājumu un plastmasu 

saturošu zvejas rīku visus attiecīgos 

dalībniekus, jo īpaši patērētājus, zvejas 

nozari un zvejnieku kopienas informētu: 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 1. daļa – a punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) par to, kādas ir šiem 

izstrādājumiem un plastmasu saturošiem 

zvejas rīkiem pieejamās atkalizmantošanas 

(a) par to, kādas ir šiem 

izstrādājumiem un plastmasu saturošiem 

zvejas rīkiem pieejamās atkārtoti 
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sistēmas un atkritumu apsaimniekošanas 

iespējas, kā arī pareizas atkritumu 

apsaimniekošanas paraugprakse, ko īsteno 

saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 

13. pantu; 

izmantojamās alternatīvas, 

atkalizmantošanas sistēmas un atkritumu 

apsaimniekošanas iespējas, kā arī pareizas 

atkritumu apsaimniekošanas paraugprakse, 

ko īsteno saskaņā ar Direktīvas 

2008/98/EK 13. pantu; 

 

Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) programmas tiek popularizētas, lai 

palielinātu informētību par 

mikroplastmasas un plastmasas atkritumu 

ietekmi uz jūras vidi un lai nepieļautu to 

nonākšanu jūrā. 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis nodrošina, ka vadlīnijas ir 

pieejamas visiem attiecīgajiem 

dalībniekiem, jo īpaši zivsaimniecības 

nozarē, lai tie varētu veikt no plastmasu 

saturošiem zvejas rīkiem radušos 

atkritumu samazināšanai nepieciešamos 

pasākumus. 

 

Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Informācija par īstenošanas monitoringu Informācija par īstenošanas monitoringu 

un ziņošanas pienākumi 

 

Grozījums Nr.  42 
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Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – 1. daļa – aa punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) aplēsi par to izstrādājumu radīto 

jūras atkritumu apmēru, uz kuriem 

attiecas šī direktīva, nolūkā uzraudzīt 

veikto pasākumu ietekmi; 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Katru kalendāro gadu dalībvalstis 

paziņo Komisijai datus par tirgū 

laistajiem plastmasu saturošajiem zvejas 

rīkiem un par savāktajiem un 

apstrādātajiem zvejas rīkiem. Datus 

paziņo formātā, kuru Komisija noteikusi 

saskaņā ar 4. punktu. 

 Pirmais pārskata periods sākas pirmajā 

pilnajā kalendārajā gadā pēc tam, kad 

saskaņā ar 4. punktu ir pieņemts 

īstenošanas akts, ar ko nosaka 

paziņošanas formātu. 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija var pieņemt īstenošanas 

aktus, kuros noteikts 1. punktā minētās 

datu kopas, informācijas un datu 

sniegšanas formāts. Minētos īstenošanas 

aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 

procedūru, kas minēta 16. panta 2. punktā. 

4. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 

kuros noteikts 1. un 3.a punktā minētās 

datu kopas, informācijas un datu 

sniegšanas formāts. Minētos īstenošanas 

aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 

procedūru, kas minēta 16. panta 2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 
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15. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) ir notikusi zvejas rīku reciklēšanas 

līmeņa pietiekama uzlabošana un vai ir 

nepieciešama kvantitatīvu mērķu 

noteikšana, lai nodrošinātu pietiekamu 

progresu nākotnē; 

 

Grozījums Nr.  46 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (bb) ir iespējams noteikt saistošus 

kvantitatīvus Savienības mērķrādītājus 

plastmasu saturošu zvejas rīku 

reciklēšanai; 

 

Grozījums Nr.  47 

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. 

(c) vai ir panākts pietiekams zinātnes 

un tehnikas progress un ir izstrādāti 

kritēriji vai standarts par bionoārdāmību 

jūras vidē, kas piemērojami 

vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem vai plastmasu saturošiem 

zvejas rīkiem, kuri ietilpst šīs direktīvas 

darbības jomā, un to aizstājējiem, lai 

vajadzības gadījumā varētu noskaidrot, uz 

kādiem izstrādājumiem vairs nav vajadzīgs 

attiecināt ierobežojumus laišanai tirgū. 
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