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Grozījums Nr. 1
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
7.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 
2011/65/EK par dažu bīstamu vielu 
izmantošanas ierobežošanu elektriskās un 
elektroniskās iekārtās,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
15. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 
26. janvāra paziņojumu „Resursu ziņā 
efektīva Eiropa — pamatiniciatīva saskaņā 
ar stratēģiju „Eiropa 2020” 
(COM(2011)0021),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 
26. janvāra paziņojumu „Resursu ziņā 
efektīva Eiropa — pamatiniciatīva saskaņā 
ar stratēģiju „Eiropa 2020” 
(COM(2011)0021), kā arī Eiropas 
Parlamenta 2012. gada 24. maija 
rezolūciju par resursu ziņā efektīvu 
Eiropu (P7 – TA(2012)0223),

Or. en

Grozījums Nr. 3
Gerben-Jan Gerbrandy

Rezolūcijas priekšlikums
15.a atsauce (jauna)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā tā 2012. gada 24. maija 
rezolūciju par resursu ziņā efektīvu 
Eiropu (P7 – TA (2012)0223),

Or. en

Grozījums Nr. 4
Gerben-Jan Gerbrandy

Rezolūcijas priekšlikums
15.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā tā 2012. gada 20. aprīļa 
rezolūciju par mūsu dzīvības garantiju, 
mūsu dabas kapitālu — ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam 
(P7 – TA(2012)0146),

Or. en

Grozījums Nr. 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Rezolūcijas priekšlikums
15.c atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu 
„Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas 
kapitāls — ES bioloģiskās daudzveidības 
stratēģija līdz 2020. gadam” 
(COM(2011)0244),

Or. en

Grozījums Nr. 6
Margrete Auken
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Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
18.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu Nr. xxxx/2013 par 
vispārējo Savienības vides rīcības 
programmu līdz 2020. gadam,

Or. en

Grozījums Nr. 7
Marusya Lyubcheva

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā plastmasas atkritumu jautājums 
nav konkrēti risināts ES tiesību aktos;

A. tā kā plastmasas atkritumu jautājums 
nav konkrēti risināts ES tiesību aktos un tā 
kā plastmasas atkritumi tiek uzskatīti par 
daļu no kopējiem atkritumiem, neņemot 
vērā to īpatnības;

Or. bg

Grozījums Nr. 8
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā plastmasas atkritumi var 
saglabāties vidē vairākus simtus gadu, 
izraisot toksiskas reakcijas un izdalot 
ekosistēmās endokrīnās sistēmas 
noārdītājus, kancerogēnus elementus un 
noturīgus organiskos piesārņotājus;

B. tā kā plastmasas atkritumi var 
saglabāties vidē vairākus simtus gadu, 
nogalinot jūras faunu un izdalot 
ekosistēmās endokrīnās sistēmas 
noārdītājus, vielas, kas ir kancerogēnas, 
mutagēnas vai reproduktīvai funkcijai 
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toksiskas, smagos metālus un noturīgus 
organiskos piesārņotājus;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā plastmasas atkritumi var 
saglabāties vidē vairākus simtus gadu, 
izraisot toksiskas reakcijas un izdalot 
ekosistēmās endokrīnās sistēmas 
noārdītājus, kancerogēnus elementus un 
noturīgus organiskos piesārņotājus;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 10
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā plastmasas atkritumi var 
saglabāties vidē vairākus simtus gadu, 
izraisot toksiskas reakcijas un izdalot 
ekosistēmās endokrīnās sistēmas 
noārdītājus, kancerogēnus elementus un 
noturīgus organiskos piesārņotājus;

B. tā kā plastmasas izmantošana ikdienā 
izraisa to, ka plastmasas atkritumi
uzkrājas lielā daudzumā un var 
saglabāties vidē vairākus simtus gadu, 
izraisot toksiskas reakcijas un izdalot 
ekosistēmās endokrīnās sistēmas 
noārdītājus, kancerogēnus elementus un 
noturīgus organiskos piesārņotājus;

Or. lt

Grozījums Nr. 11
Daciana Octavia Sârbu



AM\1005775LV.doc 7/95 PE521.520v01-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā plastmasas atkritumi var 
saglabāties vidē vairākus simtus gadu, 
izraisot toksiskas reakcijas un izdalot 
ekosistēmās endokrīnās sistēmas 
noārdītājus, kancerogēnus elementus un 
noturīgus organiskos piesārņotājus;

B. tā kā plastmasas atkritumi var 
saglabāties vidē vairākus simtus gadu, 
izraisot toksiskas reakcijas un izdalot 
ekosistēmās un barības ķēdē endokrīnās 
sistēmas noārdītājus, kancerogēnus 
elementus un noturīgus organiskos 
piesārņotājus;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Sabine Wils

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā plastmasas atkritumi var
saglabāties vidē vairākus simtus gadu, 
izraisot toksiskas reakcijas un izdalot 
ekosistēmās endokrīnās sistēmas 
noārdītājus, kancerogēnus elementus un 
noturīgus organiskos piesārņotājus;

B. tā kā plastmasas atkritumi var 
saglabāties vidē vairākus simtus gadu, 
izraisot toksiskas reakcijas un izdalot 
ekosistēmās, tostarp barības ķēdē,
endokrīnās sistēmas noārdītājus, 
kancerogēnus elementus un noturīgus 
organiskos piesārņotājus, kas var kaitēt 
cilvēka veselībai;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Marusya Lyubcheva

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā plastmasas atkritumi var 
saglabāties vidē vairākus simtus gadu, 

B. tā kā lielākā daļa plastmasas atkritumu 
nav bioloģiski noārdāmi un saglabājas
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izraisot toksiskas reakcijas un izdalot 
ekosistēmās endokrīnās sistēmas 
noārdītājus, kancerogēnus elementus un 
noturīgus organiskos piesārņotājus;

vidē vairākus simtus gadu, izraisot 
toksiskas reakcijas un izdalot ekosistēmās
daļiņas, tostarp nanometrisku izmēru 
daļiņas, kas nonāk barības ķēdē caur 
augsni un jūras vidi, kā arī endokrīnās 
sistēmas noārdītājus, kancerogēnus 
elementus un noturīgus organiskos 
piesārņotājus;

Or. bg

Grozījums Nr. 14
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
Ba apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ba. tā kā plastmasas atkritumi lielā mērā 
pastiprina problēmu, kas saistīta ar jūras 
piesārņojumu, piesārņojot ūdeņus un 
kaitējot jūras vidē un tās apkārtnē 
mītošajām dzīvajām būtnēm;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
Bb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Bb. tā kā būtu jāvelta vairāk pūļu, lai 
savāktu, atkārtoti lietotu un pārstrādātu 
tos plastmasas atkritumus, kas pašreiz
piesārņo mūsu ūdeņus;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā ES tiesību aktu atkritumu jomā 
nepilnīgas īstenošanas un ieviešanas 
rezultātā un plastmasas atkritumu 
nelikumīgas dedzināšanas un 
nepiemērotas transportēšanas rezultātā ir 
nodarīts būtisks kaitējums videi un jūras 
faunai un palielinājies atkritumu eksports,
radot izejvielu un darbavietu zaudējumus 
ES;

C. tā kā ES tiesību aktu atkritumu jomā 
nepilnīgas īstenošanas un ieviešanas 
rezultātā, atbilstīgu mērķu un cenu 
mehānismu trūkuma dēļ, plastmasas 
atkritumu nelikumīgas izgāšanas un 
aizvien pieaugošās eksportēšanas, jo īpaši 
nelikumīgas eksportēšanas, rezultātā ir 
nodarīts būtisks kaitējums videi un jūras 
faunai, radot izejvielu un darbavietu 
zaudējumus ES un kaitējot cilvēka 
veselībai un videi ES un trešās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā ES tiesību aktu atkritumu jomā 
nepilnīgas īstenošanas un ieviešanas 
rezultātā un plastmasas atkritumu 
nelikumīgas dedzināšanas un nepiemērotas 
transportēšanas rezultātā ir nodarīts būtisks 
kaitējums videi un jūras faunai un
palielinājies atkritumu eksports, radot 
izejvielu un darbavietu zaudējumus ES;

C. tā kā ES tiesību aktu atkritumu jomā 
nepilnīgas īstenošanas un ieviešanas 
rezultātā un plastmasas atkritumu 
nelikumīgas izgāšanas un nepiemērotas 
transportēšanas rezultātā ir nodarīts būtisks 
kaitējums videi un jūras faunai un
nepietiekams iekšzemes pieprasījums 
pārstrādātu materiālu jomā ir palielinājis
atkritumu eksportu, radot izejvielu un 
darbavietu zaudējumus ES;

Or. fr
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Grozījums Nr. 18
Marusya Lyubcheva

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā ES tiesību aktu atkritumu jomā 
nepilnīgas īstenošanas un ieviešanas 
rezultātā un plastmasas atkritumu 
nelikumīgas dedzināšanas un nepiemērotas 
transportēšanas rezultātā ir nodarīts būtisks 
kaitējums videi un jūras faunai un 
palielinājies atkritumu eksports, radot 
izejvielu un darbavietu zaudējumus ES;

C. tā kā ES tiesību aktu atkritumu jomā 
nepilnīgas īstenošanas un ieviešanas 
rezultātā un plastmasas atkritumu 
nelikumīgas izgāšanas, uzglabāšanas, 
apstrādes un nepiemērotas transportēšanas 
rezultātā tiek nodarīts būtisks kaitējums
videi un jūras faunai un palielinājies 
atkritumu eksports, radot izejvielu un 
darbavietu zaudējumus ES;

Or. bg

Grozījums Nr. 19
Marusya Lyubcheva

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā mērķtiecīgas stratēģijas un 
regulējuma trūkums, kā arī ar plastmasas 
atkritumu apstrādi saistītie tehniskie 
sarežģījumi un šādu atkritumu 
uzkrāšanās vairo cilvēka veselībai radīto 
kaitējumu;

Or. bg

Grozījums Nr. 20
Ismail Ertug

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā plastmasas maisiņu 
izmantošanas spēcīgā samazināšanās Īrijā 
apliecina, ka pienākums piemērot 
minētajiem izstrādājumiem maksu ir 
efektīvs, kā arī šādu pasākumu būtisko 
ieguldījumu plastmasas atkritumu 
problēmas novēršanā;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā plastmasas atkritumi turpmāk 
būtu jāuzskata nevis tikai par 
atkritumiem, bet gan par resursiem;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā pašreizējais regulējums 
neizraisa konsekventu apsaimniekošanas 
hierarhijas īstenošanu atkritumu jomā un
tādēļ atkritumu dedzinātavās tiek zaudēta 
ļoti liela plastmasas materiālu daļa, kuru, 
iespējams, varētu lietot atkārtoti un/vai 
pārstrādāt; tā kā aizliegums apglabāt 
plastmasas atkritumus poligonā neļauj 
atgūt izejmateriālus vēlamajā veidā, ja tie 
vēlāk tiek nosūtīti dedzinātājiem;
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Or. nl

Grozījums Nr. 23
Andrés Perelló Rodríguez

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā plastmasas atkritumu jautājumā 
būtu jāpieprasa profilakse un 
mazināšana, mudinot ražotājus savu 
produktu izstrādē izvēlēties alternatīvus 
un ilgtspējīgākus materiālus;

Or. es

Grozījums Nr. 24
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
Cb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Cb. tā kā 2010. gadā Eiropas Savienībā 
kopumā izmantoti vismaz 95,5 miljardi 
plastmasas maisiņu un lielākoties, t. i., 
92 % gadījumu, tie bija vienreizējas 
lietošanas maisiņi;

Or. nl

Grozījums Nr. 25
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
Cb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Cb. tā kā ne visas dalībvalstis veic 
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pietiekami daudz pasākumu, lai 
plastmasas atkritumi tiktu šķiroti un 
pārstrādāti;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā ekoinovācijai un ekodizainam 
plastmasas izstrādājumu jomā ir izšķiroša 
nozīme Eiropas konkurētspējas 
veicināšanā, palīdzot nozarei pielāgoties 
izejvielu augsto cenu un ierobežoto 
materiālu radītajam spiedienam un 
izstrādājot svarīgas pamattehnoloģijas 
(KET) ilgtspējīgas sabiedrības sekmēšanai;

D. tā kā ekoinovācijai un ekodizainam 
plastmasas izstrādājumu jomā ir izšķiroša 
nozīme Eiropas konkurētspējas 
veicināšanā, palīdzot nozarei pielāgoties 
ilgtspējīgas attīstības, izejvielu augsto cenu 
un ierobežoto materiālu radītajam 
spiedienam un izstrādājot svarīgas 
pamattehnoloģijas (KET) ilgtspējīgas 
sabiedrības sekmēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā ekoinovācijai un ekodizainam
plastmasas izstrādājumu jomā ir izšķiroša 
nozīme Eiropas konkurētspējas 
veicināšanā, palīdzot nozarei pielāgoties 
izejvielu augsto cenu un ierobežoto 
materiālu radītajam spiedienam un 
izstrādājot svarīgas pamattehnoloģijas 
(KET) ilgtspējīgas sabiedrības sekmēšanai;

D. tā kā inovācijai un dizainam plastmasas 
izstrādājumu jomā ir izšķiroša nozīme 
Eiropas konkurētspējas veicināšanā, 
palīdzot nozarei pielāgoties izejvielu 
augsto cenu un ierobežoto materiālu 
radītajam spiedienam un izstrādājot 
svarīgas pamattehnoloģijas (KET) 
ilgtspējīgas sabiedrības sekmēšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Da. tā kā plastmasas maisiņi ir būtisks 
piesārņojuma avots un tādējādi to 
izmantošana ir ierobežota vai aizliegta 
vairāk nekā ceturtajā daļā pasaules 
valstu;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Marusya Lyubcheva

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Da. tā kā plastmasas materiālu 
priekšrocības ir izraisījušas pastāvīgu to 
klāsta un modeļu paplašināšanos, kā arī 
arvien plašāku lietojumu, ievērojami 
palielinot plastmasas atkritumu apmēru 
un daudzveidību;

Or. bg

Grozījums Nr. 30
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā ES varētu gūt labumu darbavietu E. tā kā ES varētu gūt labumu darbavietu 
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radīšanas un izaugsmes jomā, pateicoties 
mērķtiecīgiem centieniem izveidot 
līdzsvarotu aprites ekonomiku, 
pamatojoties uz koncepciju par 
atkritumiem kā izejvielām,

radīšanas un izaugsmes jomā, pateicoties 
mērķtiecīgiem centieniem izveidot 
līdzsvarotu un netoksisku aprites 
ekonomiku, pamatojoties uz koncepciju par 
nebīstamiem atkārtoti lietojamiem /
pārstrādājamiem atkritumiem kā 
izejvielām un stingri ievērojot atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju, kas 
noteikta Direktīvā 2008/98/EK,

Or. en

Grozījums Nr. 31
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā ES varētu gūt labumu darbavietu 
radīšanas un izaugsmes jomā, pateicoties 
mērķtiecīgiem centieniem izveidot 
līdzsvarotu aprites ekonomiku, 
pamatojoties uz koncepciju par 
atkritumiem kā izejvielām,

E. tā kā plašāka atkritumu pārstrāde 
palīdzētu ES gūt labumu darbavietu 
radīšanas un izaugsmes jomā, pateicoties 
mērķtiecīgiem centieniem izveidot 
līdzsvarotu aprites ekonomiku, 
pamatojoties uz koncepciju par 
atkritumiem kā izejvielām,

Or. en

Grozījums Nr. 32
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā ES varētu gūt labumu darbavietu 
radīšanas un izaugsmes jomā, pateicoties 
mērķtiecīgiem centieniem izveidot 
līdzsvarotu aprites ekonomiku, 
pamatojoties uz koncepciju par 
atkritumiem kā izejvielām,

E. tā kā labāka atkritumu pārstrāde 
palīdzētu ES gūt labumu darbavietu 
radīšanas un izaugsmes jomā, pateicoties 
mērķtiecīgiem centieniem izveidot 
līdzsvarotu aprites ekonomiku, 
pamatojoties uz koncepciju par 
atkritumiem kā izejvielām,
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Or. en

Grozījums Nr. 33
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā ES varētu gūt labumu darbavietu 
radīšanas un izaugsmes jomā, pateicoties 
mērķtiecīgiem centieniem izveidot 
līdzsvarotu aprites ekonomiku, 
pamatojoties uz koncepciju par 
atkritumiem kā izejvielām,

E. tā kā, pārstrādājot vairāk, ES varētu gūt 
labumu darbavietu radīšanas un izaugsmes 
jomā, pateicoties mērķtiecīgiem centieniem
izveidot līdzsvarotu aprites ekonomiku, 
pamatojoties uz koncepciju par 
atkritumiem kā izejvielām,

Or. de

Grozījums Nr. 34
Gerben-Jan Gerbrandy

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā ES varētu gūt labumu darbavietu 
radīšanas un izaugsmes jomā, pateicoties 
mērķtiecīgiem centieniem izveidot 
līdzsvarotu aprites ekonomiku, 
pamatojoties uz koncepciju par 
atkritumiem kā izejvielām,

E. tā kā ES varētu gūt labumu darbavietu 
radīšanas un izaugsmes jomā, pateicoties 
mērķtiecīgiem centieniem izveidot 
līdzsvarotu, resursu ziņā efektīvu aprites 
ekonomiku, pamatojoties uz koncepciju par 
atkritumiem kā izejvielām,

Or. en

Grozījums Nr. 35
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums



AM\1005775LV.doc 17/95 PE521.520v01-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā ES varētu gūt labumu darbavietu 
radīšanas un izaugsmes jomā, pateicoties 
mērķtiecīgiem centieniem izveidot 
līdzsvarotu aprites ekonomiku, 
pamatojoties uz koncepciju par 
atkritumiem kā izejvielām,

E. tā kā ES varētu gūt labumu darbavietu 
radīšanas, izaugsmes un piegādes drošības
jomā, pateicoties mērķtiecīgiem centieniem 
izveidot līdzsvarotu aprites ekonomiku, 
pamatojoties uz koncepciju par 
atkritumiem kā izejvielām,

Or. en

Grozījums Nr. 36
Marusya Lyubcheva

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā ES varētu gūt labumu darbavietu 
radīšanas un izaugsmes jomā, pateicoties 
mērķtiecīgiem centieniem izveidot 
līdzsvarotu aprites ekonomiku, 
pamatojoties uz koncepciju par 
atkritumiem kā izejvielām,

E. tā kā ES varētu gūt labumu darbavietu 
radīšanas un izaugsmes jomā, pateicoties 
mērķtiecīgiem centieniem izveidot 
līdzsvarotu aprites ekonomiku, 
pamatojoties uz koncepciju par 
atkritumiem kā sekundāriem 
izejmateriāliem,

Or. bg

Grozījums Nr. 37
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā plastmasas atkritumu pārstrādes 
saimnieciskais potenciāls ievērojami 
pārsniedz 33 %, kas panākti attiecībā uz 
atkritumiem, kuri veido plastmasas 
iepakojumi, un 25 %, kas panākti 
attiecībā uz plastmasas atkritumu kopējo 
apjomu šobrīd;



PE521.520v01-00 18/95 AM\1005775LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 38
Andrés Perelló Rodríguez

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā paaugstināti pārstrādes rādītāji 
sniedz risinājumus izejmateriālu trūkuma 
problēmai;

Or. es

Grozījums Nr. 39
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
Eb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eb. tā kā vairumā gadījumu trūkst datu 
par plastmasas atkritumu daudzumu, kas 
eksportēts ārpus ES;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Andrés Perelló Rodríguez

Rezolūcijas priekšlikums
Eb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eb. tā kā labi informētiem patērētājiem 
var būt būtiska nozīme ilgtspējīgāku 
ražošanas veidu sekmēšanā plastmasas un 
plastmasas izstrādājumu jomā, veicinot 
resursu efektīvāku izmantošanu, taču 
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vispirms uzmanība jāpievērš 
nepieciešamībai mainīt pašreizējo 
priekšstatu par plastmasu kā nekaitīgu 
materiālu, kuram ir zemas ekonomiskās 
izmaksas un pašam par sevi nav vērtības;

Or. es

Grozījums Nr. 41
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
Ec apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ec. tā kā ir aprēķināts, ka Atlantijas un 
Klusā okeāna ūdeņos peld aptuveni 
80 miljoni tonnu plastmasas atkritumu;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, kā 
arī rūpīgāk īstenot spēkā esošos tiesību 
aktus attiecībā uz atkritumiem;

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, kā 
arī rūpīgāk īstenot un piemērot spēkā 
esošos tiesību aktus attiecībā uz 
atkritumiem, jo īpaši attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju 
— novēršanu, atkārtotu lietošanu, 
pārstrādi un reģenerāciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, kā 
arī rūpīgāk īstenot spēkā esošos tiesību 
aktus attiecībā uz atkritumiem;

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā
saskaņā ar noteikumiem par atkritumiem, 
kā arī rūpīgāk un saskaņotāk īstenot spēkā 
esošos tiesību aktus attiecībā uz 
atkritumiem, jo īpaši dalībvalstīs, kuras vēl 
nesasniedz esošos pārstrādes mērķus;

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, kā 
arī rūpīgāk īstenot spēkā esošos tiesību 
aktus attiecībā uz atkritumiem;

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, kā 
arī pilnīgi transponēt un rūpīgāk īstenot 
spēkā esošos tiesību aktus attiecībā uz 
atkritumiem visās 28 Eiropas Savienības 
dalībvalstīs;

Or. ro

Grozījums Nr. 45
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, kā 
arī rūpīgāk īstenot spēkā esošos tiesību 
aktus attiecībā uz atkritumiem;

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, kā 
arī saskanīgāk un rūpīgāk īstenot spēkā 
esošos tiesību aktus attiecībā uz 
atkritumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Oreste Rossi

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, kā 
arī rūpīgāk īstenot spēkā esošos tiesību 
aktus attiecībā uz atkritumiem;

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, kā 
arī vienotāk, konsekventāk un rūpīgāk 
īstenot spēkā esošos tiesību aktus attiecībā 
uz atkritumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, kā 
arī rūpīgāk īstenot spēkā esošos tiesību 
aktus attiecībā uz atkritumiem;

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, kā 
arī vienotāk, konsekventāk un rūpīgāk 
īstenot spēkā esošos tiesību aktus attiecībā 
uz atkritumiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 48
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, 
kā arī rūpīgāk īstenot spēkā esošos tiesību 
aktus attiecībā uz atkritumiem;

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
uzstāj, ka ir jāizstrādā īpaši ES tiesību akti
plastmasas atkritumu jomā, kā arī vienotāk
un rūpīgāk jāīsteno spēkā esošie tiesību 
akti attiecībā uz atkritumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Elisabetta Gardini

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, kā 
arī rūpīgāk īstenot spēkā esošos tiesību 
aktus attiecībā uz atkritumiem;

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, kā 
arī konsekventi un rūpīgi īstenot spēkā 
esošos tiesību aktus attiecībā uz 
atkritumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
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atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, 
kā arī rūpīgāk īstenot spēkā esošos tiesību 
aktus attiecībā uz atkritumiem;

atzīst nepieciešamību rūpīgāk īstenot spēkā 
esošos tiesību aktus attiecībā uz 
atkritumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Jolanta Emilia Hibner

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, 
kā arī rūpīgāk īstenot spēkā esošos tiesību 
aktus attiecībā uz atkritumiem;

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību rūpīgāk īstenot spēkā 
esošos tiesību aktus attiecībā uz 
atkritumiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 52
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES 
tiesību aktus plastmasas atkritumu jomā, 
kā arī rūpīgāk īstenot spēkā esošos tiesību 
aktus attiecībā uz atkritumiem;

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu un 
atzīst nepieciešamību izstrādāt īpašus ES
pasākumus plastmasas atkritumu jomā, kā 
arī rūpīgāk īstenot spēkā esošos tiesību 
aktus attiecībā uz atkritumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Elena Oana Antonescu
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Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a atzīst arī to, ka dažām dalībvalstīm būs 
nepieciešams pārejas periods, lai 
sasniegtu Eiropas līmenī noteiktos 
mērķus;

Or. ro

Grozījums Nr. 54
Sabine Wils

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzsver, ka plastmasas atkritumu 
apsaimniekošanā ir jāievēro Atkritumu 
pamatdirektīvā norādītā atkritumu
apsaimniekošanas hierarhija, saskaņā ar 
kuru plastmasas atkritumu pārstrāde ir 
labāks risinājums nekā enerģijas 
reģenerācija un tikai pēdējais, 
neizbēgamais risinājums ir atkritumu 
apglabāšana;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b uzskata, ka atkritumu labu 
apsaimniekošanu var sākt ar stratēģisku 
plānošanu;

Or. ro



AM\1005775LV.doc 25/95 PE521.520v01-00

LV

Grozījums Nr. 56
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a norāda, ka iepakojumā izmantotie 
plastmasas materiāli palīdz saglabāt 
jebkādu produktu kvalitāti un paildzināt 
to uzglabāšanas laiku, tāpēc tie veicina 
dzīves kvalitātes uzlabošanos; uzsver, ka 
ir nepieciešama diferencēta apstrāde, jo 
plastmasas iepakojums joprojām nav 
pastāvīgs risinājums saglabāšanas 
nolūkos; uzsver, ka ir jāpievērš
iedzīvotāju uzmanība tam, ka plastmasas 
materiāli ne vienmēr ir bezvērtīgi vai 
izmetami un ka lielākoties tos var lietot
atkārtoti;

Or. de

Grozījums Nr. 57
Jolanta Emilia Hibner

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka, lai nodrošinātu 
konsekventāku ES nostāju atkritumu 
plūsmas jomā saistībā ar pašreizējo 
likumdošanas procedūru „derīguma 
pārbaude” un tā kā aptuveni 40 % no 
plastmasas atkritumiem iegūst no 
iepakojuma, taču Iepakojuma direktīva ir 
vienīgā, kam ir konkrēts mērķis regulēt 
plastmasas atkritumu savākšanu, ir 
steidzami nepieciešams pārskatīt minēto 
direktīvu, nodalot atkritumu normas, kas 
attiecas uz vides jomu, no produktu 
noteikumiem un standartiem, kuri attiecas 

2. uzsver, ka, lai nodrošinātu 
konsekventāku ES nostāju atkritumu 
plūsmas jomā saistībā ar pašreizējo 
likumdošanas procedūru „derīguma 
pārbaude” un tā kā aptuveni 40 % no 
plastmasas atkritumiem iegūst no 
iepakojuma, taču Iepakojuma direktīva ir 
vienīgā, kam ir konkrēts mērķis regulēt 
plastmasas atkritumu savākšanu;
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uz rūpniecības vai tirdzniecības nozares 
tiesību aktiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 58
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka, lai nodrošinātu 
konsekventāku ES nostāju atkritumu 
plūsmas jomā saistībā ar pašreizējo 
likumdošanas procedūru „derīguma 
pārbaude” un tā kā aptuveni 40 % no 
plastmasas atkritumiem iegūst no 
iepakojuma, taču Iepakojuma direktīva ir 
vienīgā, kam ir konkrēts mērķis regulēt 
plastmasas atkritumu savākšanu, ir 
steidzami nepieciešams pārskatīt minēto 
direktīvu, nodalot atkritumu normas, kas 
attiecas uz vides jomu, no produktu 
noteikumiem un standartiem, kuri attiecas 
uz rūpniecības vai tirdzniecības nozares 
tiesību aktiem;

2. uzsver, ka, lai nodrošinātu 
konsekventāku ES nostāju atkritumu 
plūsmas un aprites ekonomikas jomā 
saistībā ar pašreizējo likumdošanas 
procedūru „derīguma pārbaude” un tā kā 
Iepakojuma direktīva ir vienīgā, kam ir 
konkrēts mērķis regulēt mājsaimniecības, 
tirdzniecības un rūpniecības plastmasas 
atkritumu savākšanu, un tā kā aptuveni 
40 % no plastmasas atkritumiem iegūst no 
iepakojuma, savukārt pārējos plastmasas 
atkritumus, kas kopā ar citiem 
materiāliem ir iekļauti produktos, ir 
sarežģītāk pārstrādāt un novērtēt, ir
jāpārskata minētā direktīva, lai tajā 
iekļautu noteikumus par plastmasas 
iepakojuma ekodizainu, ņemot vērā 
pārstrādes mērķus;

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka, lai nodrošinātu 
konsekventāku ES nostāju atkritumu 

2. uzsver, ka, lai nodrošinātu 
konsekventāku ES nostāju atkritumu 
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plūsmas jomā saistībā ar pašreizējo 
likumdošanas procedūru „derīguma 
pārbaude” un tā kā aptuveni 40 % no 
plastmasas atkritumiem iegūst no 
iepakojuma, taču Iepakojuma direktīva ir 
vienīgā, kam ir konkrēts mērķis regulēt 
plastmasas atkritumu savākšanu, ir 
steidzami nepieciešams pārskatīt minēto 
direktīvu, nodalot atkritumu normas, kas 
attiecas uz vides jomu, no produktu 
noteikumiem un standartiem, kuri attiecas 
uz rūpniecības vai tirdzniecības nozares 
tiesību aktiem;

plūsmas jomā saistībā ar pašreizējo 
likumdošanas procedūru „derīguma 
pārbaude” un tā kā aptuveni 40 % no 
plastmasas atkritumiem iegūst no 
iepakojuma, taču Iepakojuma direktīva ir 
vienīgā, kam ir konkrēts mērķis regulēt 
plastmasas atkritumu savākšanu, ir 
steidzami jāpārskata minētā direktīva un 
saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju jāievieš, pirmkārt, skaidri 
noteiktas prasības gan attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, gan tādu 
atkritumu izmantošanas pakāpenisku 
pārtraukšanu, kas satur bīstamus 
materiālus/piedevas, un, otrkārt, mērķi
attiecībā uz atkritumu atkārtotu lietošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Marusya Lyubcheva

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka, lai nodrošinātu 
konsekventāku ES nostāju atkritumu 
plūsmas jomā saistībā ar pašreizējo 
likumdošanas procedūru „derīguma 
pārbaude” un tā kā aptuveni 40 % no 
plastmasas atkritumiem iegūst no 
iepakojuma, taču Iepakojuma direktīva ir 
vienīgā, kam ir konkrēts mērķis regulēt 
plastmasas atkritumu savākšanu, ir 
steidzami nepieciešams pārskatīt minēto 
direktīvu, nodalot atkritumu normas, kas 
attiecas uz vides jomu, no produktu 
noteikumiem un standartiem, kuri attiecas 
uz rūpniecības vai tirdzniecības nozares 
tiesību aktiem;

2. uzsver, ka, lai nodrošinātu 
konsekventāku ES nostāju atkritumu 
plūsmas jomā saistībā ar pašreizējo 
likumdošanas procedūru „derīguma 
pārbaude” un tā kā aptuveni 40 % no 
plastmasas atkritumiem iegūst no 
iepakojuma un vienreizējas lietošanas 
produktiem, taču Iepakojuma direktīva ir 
vienīgā, kam ir konkrēts mērķis regulēt 
plastmasas atkritumu savākšanu, ir 
steidzami jāpārskata minētā direktīva, 
nodalot atkritumu normas, kas attiecas uz 
vides jomu, no produktu noteikumiem un 
standartiem, kuri attiecas uz rūpniecības 
vai tirdzniecības nozares tiesību aktiem;

Or. bg
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Grozījums Nr. 61
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka, lai nodrošinātu 
konsekventāku ES nostāju atkritumu 
plūsmas jomā saistībā ar pašreizējo 
likumdošanas procedūru „derīguma 
pārbaude” un tā kā aptuveni 40 % no 
plastmasas atkritumiem iegūst no 
iepakojuma, taču Iepakojuma direktīva ir 
vienīgā, kam ir konkrēts mērķis regulēt 
plastmasas atkritumu savākšanu, ir 
steidzami nepieciešams pārskatīt minēto 
direktīvu, nodalot atkritumu normas, kas 
attiecas uz vides jomu, no produktu 
noteikumiem un standartiem, kuri attiecas 
uz rūpniecības vai tirdzniecības nozares 
tiesību aktiem;

2. uzsver, ka, lai nodrošinātu 
konsekventāku ES nostāju atkritumu 
plūsmas jomā saistībā ar pašreizējo 
likumdošanas procedūru „derīguma 
pārbaude” un tā kā aptuveni 40 % no 
plastmasas atkritumiem iegūst no 
iepakojuma, taču Iepakojuma direktīva ir 
vienīgā, kam ir konkrēts mērķis regulēt 
plastmasas atkritumu savākšanu, ir labāk 
jāīsteno spēkā esošās direktīvas, kā arī 
jāpārskata minētā direktīva, nodalot 
atkritumu normas, kas attiecas uz vides 
jomu, no produktu noteikumiem un 
standartiem, kuri attiecas uz rūpniecības 
vai tirdzniecības nozares tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Oreste Rossi

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver, ka spēkā esošā Iepakojuma
direktīva ir īstenojama un piemērojama 
plašāk un konsekventāk; uzsver, ka 
Iepakojuma direktīvā minētie iekšējā 
tirgus principi nav bijuši šķērslis mērķiem 
vides jomā, ja priekšlikumu mērķu 
patiesais nodoms ir bijis panākt augstākus 
vides standartus; pauž stingru pārliecību, 
ka Iepakojuma direktīva nodrošina 
stabilu pamatu atkritumu problēmas 
risināšanai; aicina direktīvā noteikt tādus 
konkrētus saskaņotus pārstrādes mērķus 
attiecībā uz atkritumu plūsmu, kas arī 
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turpmāk sekmētu plastmasas atkritumu 
pārstrādi, un radīt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Elisabetta Gardini

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver, ka spēkā esošā Iepakojuma
direktīva ir īstenojama un piemērojama 
plašāk un konsekventāk; uzsver, ka 
Iepakojuma direktīvā minētie iekšējā 
tirgus principi nav bijuši šķērslis mērķiem 
vides jomā, ja priekšlikumu mērķu 
patiesais nodoms ir bijis panākt augstākus 
vides standartus; pauž stingru pārliecību, 
ka Iepakojuma direktīva nodrošina 
stabilu pamatu iepakojumu atkritumu 
problēmas risināšanai; aicina direktīvā 
noteikt tādus konkrētus saskaņotus 
pārstrādes mērķus attiecībā uz atkritumu 
plūsmu, kas arī turpmāk sekmētu 
plastmasas atkritumu pārstrādi, un radīt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver, ka visos turpmākajos
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regulējumos būtu jāiekļauj konkrēti 
pārstrādes mērķi attiecībā uz atkritumu 
plūsmu, lai veicinātu plastmasas 
atkritumu pārstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Andrés Perelló Rodríguez

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a šajā nolūkā, izstrādājot savus 
turpmākos priekšlikumus, Komisijai 
jāņem vērā, ka plastmasas atkritumi 
parasti nav viendabīgi materiāli un ka 
atkritumu plūsmu faktiski veido vairāki 
materiāli, piedevas vai dažādu veidu 
plastmasas savienojumi, kuriem ir 
nepieciešama atšķirīga apstrāde. Tam, ka 
pašreizējais pārstrādes vai novērtēšanas 
process ir sarežģīts, nevajadzētu radīt 
šķēršļus konkrētu tiesību aktu izveidei 
plastmasas atkritumu jomā ES līmenī, bet 
būtu jāmudina Komisija paļauties uz tādu 
tehnoloģiju uzlabošanu, kuras ļauj 
efektīvāk risināt plastmasas atkritumu 
problēmu;

Or. es

Grozījums Nr. 66
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver, ka ir jāpalielina visu 
plastmasas atkritumu reģenerācija un 
pārstrāde un ka integrēta atkritumu 
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apsaimniekošanas plānošana dalībvalstīs 
var nodrošināt, ka atkritumu 
apsaimniekošanas struktūras ir izvietotas 
tur, kur tās ir vajadzīgas, un tām ir 
pietiekama jauda;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādes obligātie kritēriji (noskaidrojot 
atšķirību starp mehānisko/organisko 
pārstrādi un reģenerāciju/sadedzināšanu; kā 
mērķis būtu jāizvirza plastmasas pārstrāde 
vismaz 75 % apmērā līdz 2020. gadam); 
materiālu īpaša marķēšana, lai informētu 
patērētājus par mehānisko vai organisko 
pārstrādi; un, visbeidzot, kritēriji 
vienreizējas lietošanas plastmasas 
izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu ar 
īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti 
lietojamiem un izturīgākiem materiāliem;

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
saistoši dažādu atkritumu plūsmu 
savākšanas un šķirošanas mērķi (80 % līdz 
2020. gadam) un pārstrādājamības
obligātie kritēriji (norādot atšķirību starp 
mehānisko/organisko pārstrādi un 
reģenerāciju/sadedzināšanu; kā mērķis būtu 
jāizvirza plastmasas pārstrāde vismaz 75 % 
apmērā līdz 2020. gadam); materiālu īpaša 
marķēšana, lai informētu patērētājus par 
mehānisko vai organisko pārstrādi; un, 
visbeidzot, kritēriji vienreizējas lietošanas 
plastmasas izstrādājumu un plastmasas 
izstrādājumu ar īsu aprites ciklu aizstāšanai 
ar atkārtoti lietojamiem un izturīgākiem 
materiāliem;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādes obligātie kritēriji (noskaidrojot 
atšķirību starp mehānisko/organisko
pārstrādi un reģenerāciju/sadedzināšanu; 
kā mērķis būtu jāizvirza plastmasas 
pārstrāde vismaz 75 % apmērā līdz 
2020. gadam); materiālu īpaša marķēšana, 
lai informētu patērētājus par mehānisko vai 
organisko pārstrādi; un, visbeidzot, kritēriji 
vienreizējas lietošanas plastmasas 
izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu 
ar īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti 
lietojamiem un izturīgākiem materiāliem;

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: kritēriji 
vienreizējas lietošanas plastmasas 
izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu 
ar īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti 
lietojamiem materiāliem; tādu plastmasas 
izstrādājumu aizstāšana, kas satur 
bīstamus materiālus un/vai bīstamas 
piedevas; konkrēti atkritumu rašanās 
novēršanas, atkārtotas lietošanas, 
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādājamības obligātie kritēriji, kas ir 
piemērojami tikai materiālu pārstrādei 
(mehāniskai/organiskai); kā mērķis būtu 
jāizvirza plastmasas, kas nesatur bīstamas 
piedevas, pārstrāde vismaz 75 % apmērā 
līdz 2020. gadam; un, visbeidzot, materiālu 
īpaša marķēšana, lai informētu patērētājus 
par mehānisko vai organisko pārstrādi; 
uzsver arī to, ka ES tiesību aktos 
plastmasas atkritumu jomā jānosaka un 
jānovērš šķēršļi, kas kavē atkritumu
apsaimniekošanas hierarhijas pareizu 
piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādes obligātie kritēriji (noskaidrojot 
atšķirību starp mehānisko/organisko 
pārstrādi un reģenerāciju/sadedzināšanu; kā 
mērķis būtu jāizvirza plastmasas pārstrāde 
vismaz 75 % apmērā līdz 2020. gadam); 
materiālu īpaša marķēšana, lai informētu 

3. uzsver, ka ES tiesību akti plastmasas 
atkritumu jomā būtu jāpieņem, lai tiktu 
nodrošināti: konkrēti savākšanas un 
šķirošanas mērķi un pārstrādājamības 
obligātie kritēriji (norādot atšķirību starp 
mehānisko/organisko pārstrādi un 
reģenerāciju/sadedzināšanu; kā mērķis būtu 
jāizvirza plastmasas pārstrāde vismaz 75 % 
apmērā līdz 2020. gadam); materiālu
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patērētājus par mehānisko vai organisko
pārstrādi; un, visbeidzot, kritēriji 
vienreizējas lietošanas plastmasas 
izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu ar 
īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti 
lietojamiem un izturīgākiem materiāliem;

atsevišķa savākšana un atkritumu 
savākšanas, šķirošanas un globālas 
apsaimniekošanas saskaņošana, kā arī 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
izveidošana, ņemot vērā atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju; īpaša 
marķēšana, kas ļauj noteikt, vai produktu 
ir iespējams pārstrādāt, un ietver skaidrus 
norādījumus patērētājiem attiecībā uz 
materiālu šķirošanu, lai uzlabotu 
savākšanu, pārstrādi un/vai enerģijas 
reģenerāciju; un, visbeidzot, kritēriji 
vienreizējas lietošanas plastmasas 
izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu ar 
īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti 
lietojamiem un izturīgākiem materiāliem;

Or. de

Grozījums Nr. 70
Elisabetta Gardini

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādes obligātie kritēriji (noskaidrojot
atšķirību starp mehānisko/organisko 
pārstrādi un reģenerāciju/sadedzināšanu; kā 
mērķis būtu jāizvirza plastmasas pārstrāde 
vismaz 75 % apmērā līdz 2020. gadam); 
materiālu īpaša marķēšana, lai informētu 
patērētājus par mehānisko vai organisko 
pārstrādi; un, visbeidzot, kritēriji 
vienreizējas lietošanas plastmasas 
izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu ar 
īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti 
lietojamiem un izturīgākiem materiāliem;

3. uzsver, ka būtu jāpieņem ES tiesību akti
plastmasas atkritumu jomā, lai 
nodrošinātu: labākas un efektīvākas 
atkritumu savākšanas sistēmas, konkrētus 
pārstrādes mērķus (norādot atšķirību starp 
mehānisko/organisko pārstrādi un 
reģenerāciju/sadedzināšanu; kā mērķis būtu 
jāizvirza iespējas nodrošināšana 
atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumiem izlemt, vai ilgtspējīgāk ir 
plastmasas atkritumus pārstrādāt vai atgūt 
tajos ietverto enerģiju); ir ieteicams ieviest 
materiālu dalītu savākšanu un 
savākšanas, nodalīšanas un vispārējās 
atkritumu apsaimniekošanas 
saskaņošanu Eiropas Savienībā, lai radītu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju; un, visbeidzot, kritērijus
vienreizējas lietošanas plastmasas 
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izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu ar 
īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti 
lietojamiem un izturīgākiem materiāliem;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Oreste Rossi

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādes obligātie kritēriji (noskaidrojot 
atšķirību starp mehānisko/organisko 
pārstrādi un reģenerāciju/sadedzināšanu; kā 
mērķis būtu jāizvirza plastmasas pārstrāde 
vismaz 75 % apmērā līdz 2020. gadam); 
materiālu īpaša marķēšana, lai informētu 
patērētājus par mehānisko vai organisko 
pārstrādi; un, visbeidzot, kritēriji
vienreizējas lietošanas plastmasas 
izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu ar 
īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti 
lietojamiem un izturīgākiem materiāliem;

3. uzsver, ka būtu jāpieņem ES tiesību akti
plastmasas atkritumu jomā, lai 
nodrošinātu: labākas un efektīvākas 
atkritumu savākšanas sistēmas, konkrētus 
pārstrādes mērķus (norādot atšķirību starp 
mehānisko/organisko pārstrādi un 
reģenerāciju/sadedzināšanu; kā mērķis būtu 
jāizvirza plastmasas pārstrāde vismaz 75 % 
apmērā līdz 2020. gadam); ir ieteicams 
ieviest materiālu dalītu savākšanu un 
savākšanas, nodalīšanas un vispārējās 
atkritumu apsaimniekošanas 
saskaņošanu Eiropas Savienībā, lai radītu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju; un, visbeidzot, kritērijus
vienreizējas lietošanas plastmasas 
izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu ar 
īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti 
lietojamiem un izturīgākiem materiāliem;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Andrés Perelló Rodríguez

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādes obligātie kritēriji (noskaidrojot
atšķirību starp mehānisko/organisko 
pārstrādi un reģenerāciju/sadedzināšanu; kā 
mērķis būtu jāizvirza plastmasas pārstrāde
vismaz 75 % apmērā līdz 2020. gadam); 
materiālu īpaša marķēšana, lai informētu 
patērētājus par mehānisko vai organisko 
pārstrādi; un, visbeidzot, kritēriji 
vienreizējas lietošanas plastmasas 
izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu ar 
īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti 
lietojamiem un izturīgākiem materiāliem;

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādājamības obligātie kritēriji
(norādot atšķirību starp 
mehānisko/organisko pārstrādi un 
reģenerāciju/sadedzināšanu; kā mērķis būtu 
jāizvirza pakāpeniska plastmasas pārstrāde 
75 % apmērā līdz 2020. gadam); materiālu 
īpaša marķēšana, lai informētu patērētājus 
par mehānisko vai organisko pārstrādi; un, 
visbeidzot, kritēriji vienreizējas lietošanas 
plastmasas izstrādājumu un plastmasas 
izstrādājumu ar īsu aprites ciklu aizstāšanai 
ar atkārtoti lietojamiem un izturīgākiem 
materiāliem;

Or. es

Grozījums Nr. 73
Sophie Auconie

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādes obligātie kritēriji (noskaidrojot 
atšķirību starp mehānisko/organisko 
pārstrādi un reģenerāciju/sadedzināšanu; kā 
mērķis būtu jāizvirza plastmasas pārstrāde 
vismaz 75 % apmērā līdz 2020. gadam); 
materiālu īpaša marķēšana, lai informētu 
patērētājus par mehānisko vai organisko 
pārstrādi; un, visbeidzot, kritēriji 
vienreizējas lietošanas plastmasas 
izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu ar 
īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti 
lietojamiem un izturīgākiem materiāliem;

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādājamības obligātie kritēriji
(norādot atšķirību starp 
mehānisko/organisko pārstrādi un 
reģenerāciju/sadedzināšanu; kā stimulējošs
mērķis būtu jāizvirza plastmasas pārstrāde 
vismaz 75 % apmērā līdz 2020. gadam); 
materiālu īpaša marķēšana, lai informētu 
patērētājus par mehānisko vai organisko 
pārstrādi; un, visbeidzot, kritēriji 
vienreizējas lietošanas plastmasas 
izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu ar 
īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti 
lietojamiem un izturīgākiem materiāliem;
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Or. fr

Grozījums Nr. 74
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādes obligātie kritēriji (noskaidrojot
atšķirību starp mehānisko/organisko 
pārstrādi un reģenerāciju/sadedzināšanu;
kā mērķis būtu jāizvirza plastmasas 
pārstrāde vismaz 75 % apmērā līdz 
2020. gadam); materiālu īpaša 
marķēšana, lai informētu patērētājus par
mehānisko vai organisko pārstrādi; un, 
visbeidzot, kritēriji vienreizējas lietošanas 
plastmasas izstrādājumu un plastmasas 
izstrādājumu ar īsu aprites ciklu aizstāšanai 
ar atkārtoti lietojamiem un izturīgākiem 
materiāliem;

3. uzsver, ka būtu jāpieņem ES tiesību akti
plastmasas atkritumu jomā, lai 
nodrošinātu efektīvākas atkritumu 
savākšanas sistēmas:

– nosakot konkrētus savākšanas un 
šķirošanas mērķus un pārstrādājamības
obligātos kritērijus (norādot atšķirību 
starp mehānisko/organisko pārstrādi un 
reģenerāciju/sadedzināšanu);
– ieviešot materiālu dalītu savākšanu, kā 
arī nodrošinot saskaņotu pieeju attiecībā 
uz atkritumu savākšanu, nodalīšanu un 
vispārējo atkritumu apsaimniekošanu 
Eiropas Savienībā, lai radītu vienlīdzīgus
konkurences apstākļus saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju;
– rodot iespēju veikt īpašu marķēšanu, lai 
informētu patērētājus par produkta 
pārstrādājamību, ietverot norādes par to, 
kā patērētāji varētu palīdzēt palielināt 
dalītas savākšanas, pārstrādes utt.
apjomu;

– nosakot kritērijus vienreizējas lietošanas 
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plastmasas izstrādājumu un plastmasas 
izstrādājumu ar īsu aprites ciklu aizstāšanai 
ar atkārtoti lietojamiem un izturīgākiem 
materiāliem;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādes obligātie kritēriji (noskaidrojot
atšķirību starp mehānisko/organisko 
pārstrādi un reģenerāciju/sadedzināšanu;
kā mērķis būtu jāizvirza plastmasas 
pārstrāde vismaz 75 % apmērā līdz 
2020. gadam); materiālu īpaša marķēšana, 
lai informētu patērētājus par mehānisko vai 
organisko pārstrādi; un, visbeidzot, kritēriji 
vienreizējas lietošanas plastmasas 
izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu ar 
īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti 
lietojamiem un izturīgākiem materiāliem;

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādājamības obligātie kritēriji, 
nodrošinot, ka plastmasas materiāli ne 
tikai ir pārstrādājami, bet arī tiek efektīvi 
pārstrādāti, norādot atšķirību starp 
mehānisko/organisko pārstrādi un 
reģenerāciju/sadedzināšanu; materiālu 
īpaša marķēšana, lai informētu patērētājus 
par mehānisko vai organisko pārstrādi;
procentuālā daļa pārstrādātiem 
materiāliem, kas, pamatojoties uz kopīgu 
sertifikāciju, iekļauti jaunā produktā, kā 
arī kritēriji vienreizējas lietošanas 
plastmasas izstrādājumu un plastmasas 
izstrādājumu ar īsu aprites ciklu aizstāšanai 
ar atkārtoti lietojamiem un izturīgākiem 
materiāliem, pamatojoties uz aprites cikla 
ilgumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 76
Gilles Pargneaux

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādes obligātie kritēriji (noskaidrojot
atšķirību starp mehānisko/organisko 
pārstrādi un reģenerāciju/sadedzināšanu; 
kā mērķis būtu jāizvirza plastmasas 
pārstrāde vismaz 75 % apmērā līdz 
2020. gadam); materiālu īpaša 
marķēšana, lai informētu patērētājus par 
mehānisko vai organisko pārstrādi; un, 
visbeidzot, kritēriji vienreizējas lietošanas 
plastmasas izstrādājumu un plastmasas 
izstrādājumu ar īsu aprites ciklu 
aizstāšanai ar atkārtoti lietojamiem un 
izturīgākiem materiāliem;

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: atsevišķiem 
atkritumu veidiem (elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem, 
neizmantojamiem transportlīdzekļiem, 
iepakojumam) konkrēti savākšanas un 
šķirošanas mērķi un pārstrādājamības
obligātie kritēriji (norādot atšķirību starp 
mehānisko/organisko pārstrādi un 
reģenerāciju/sadedzināšanu);

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādes obligātie kritēriji (noskaidrojot
atšķirību starp mehānisko/organisko 
pārstrādi un reģenerāciju/sadedzināšanu; kā 
mērķis būtu jāizvirza plastmasas pārstrāde 
vismaz 75 % apmērā līdz 2020. gadam); 
materiālu īpaša marķēšana, lai informētu 
patērētājus par mehānisko vai organisko 
pārstrādi; un, visbeidzot, kritēriji 
vienreizējas lietošanas plastmasas 
izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu ar 
īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti 
lietojamiem un izturīgākiem materiāliem;

3. uzsver, ka ir jānovērš tehniskie un 
ekonomiskie šķēršļi pārstrādei; uzsver, ka 
ES tiesību aktos plastmasas atkritumu jomā 
būtu jānosaka: konkrēti savākšanas un 
šķirošanas mērķi un pārstrādājamības
obligātie kritēriji (norādot atšķirību starp 
mehānisko/organisko pārstrādi un 
reģenerāciju/sadedzināšanu; kā mērķis būtu 
jāizvirza plastmasas pārstrāde vismaz 75 % 
apmērā līdz 2020. gadam); materiālu īpaša 
marķēšana, lai informētu patērētājus par 
mehānisko vai organisko pārstrādi; un, 
visbeidzot, kritēriji vienreizējas lietošanas 
plastmasas izstrādājumu un plastmasas 
izstrādājumu ar īsu aprites ciklu aizstāšanai 
ar atkārtoti lietojamiem un izturīgākiem 
materiāliem;
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Or. ro

Grozījums Nr. 78
Jolanta Emilia Hibner

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādes obligātie kritēriji (noskaidrojot
atšķirību starp mehānisko/organisko 
pārstrādi un reģenerāciju/sadedzināšanu;
kā mērķis būtu jāizvirza plastmasas 
pārstrāde vismaz 75 % apmērā līdz 
2020. gadam); materiālu īpaša marķēšana, 
lai informētu patērētājus par mehānisko vai 
organisko pārstrādi; un, visbeidzot, kritēriji 
vienreizējas lietošanas plastmasas 
izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu ar 
īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti 
lietojamiem un izturīgākiem materiāliem;

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas un šķirošanas mērķi un 
pārstrādājamības obligātie kritēriji
(norādot atšķirību starp 
mehānisko/organisko pārstrādi un 
reģenerāciju/sadedzināšanu); materiālu 
īpaša marķēšana, lai informētu patērētājus 
par mehānisko vai organisko pārstrādi; un, 
visbeidzot, kritēriji vienreizējas lietošanas 
plastmasas izstrādājumu un plastmasas 
izstrādājumu ar īsu aprites ciklu aizstāšanai 
ar atkārtoti lietojamiem un izturīgākiem 
materiāliem;

Or. pl

Grozījums Nr. 79
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas un šķirošanas mērķi un
pārstrādes obligātie kritēriji (noskaidrojot
atšķirību starp mehānisko/organisko 
pārstrādi un reģenerāciju/sadedzināšanu; kā 
mērķis būtu jāizvirza plastmasas pārstrāde 
vismaz 75 % apmērā līdz 2020. gadam); 
materiālu īpaša marķēšana, lai informētu 

3. uzsver, ka ES tiesību aktos plastmasas 
atkritumu jomā būtu jānosaka: konkrēti 
savākšanas, šķirošanas un pārstrādes 
mērķi, kā arī pārstrādājamības obligātie 
kritēriji (norādot atšķirību starp 
mehānisko/organisko pārstrādi un 
reģenerāciju/sadedzināšanu; kā mērķis būtu 
jāizvirza plastmasas pārstrāde vismaz 75 % 
apmērā līdz 2020. gadam); materiālu īpaša 
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patērētājus par mehānisko vai organisko 
pārstrādi; un, visbeidzot, kritēriji 
vienreizējas lietošanas plastmasas 
izstrādājumu un plastmasas izstrādājumu ar 
īsu aprites ciklu aizstāšanai ar atkārtoti 
lietojamiem un izturīgākiem materiāliem;

marķēšana, lai informētu patērētājus par 
mehānisko vai organisko pārstrādi; un, 
visbeidzot, kritēriji vienreizējas lietošanas 
plastmasas izstrādājumu un plastmasas 
izstrādājumu ar īsu aprites ciklu aizstāšanai 
ar atkārtoti lietojamiem un izturīgākiem 
materiāliem, ja tas ir iespējams; tomēr 
uzsver, ka tas nedrīkst apdraudēt 
iedzīvotāju veselību un drošību —
piemēram, kā tas būtu daudzu 
vienreizējās lietošanas medicīnisko ierīču 
gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Sabine Wils

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzskata, ka plastmasas izstrādājumi 
būtu jāizstrādā tā, lai pēc iespējas 
pagarinātu to kalpošanas ilgumu. Tādēļ 
būtu jāpalielina plastmasas izstrādājumu 
ražošanas un patēriņa ilgtspēja; šajā 
saistībā nebūtu pieļaujams tīši ražot tādas 
konstrukcijas plastmasas izstrādājumus, 
kuru remonts nav iespējams;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a aicina ātri un visaptveroši paplašināt 
Direktīvas par bīstamo vielu ierobežošanu 
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II pielikumā ietverto ierobežoto vielu 
sarakstu tā, lai varētu aizstāt plastmasas 
materiālus un piedevas, kas atzīti par 
tādiem, kuri rada būtiskas ar atkritumiem 
saistītas problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Gerben-Jan Gerbrandy

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a steidzami aicina Komisiju ierosināt 
pasākumus, kas krasi samazinātu 
vienreizējas lietošanas plastmasas 
maisiņu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Jolanta Emilia Hibner

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi un reģenerāciju; uzskata, ka 
jebkurā gadījumā līdz 2020. gadam būtu 
jāaizliedz apglabāšana poligonā, taču 
nodrošinot, ka līdz ar to netiek stimulēta 
enerģijas reģenerācija, salīdzinot ar 
atkritumu pārstrādi; uzskata, ka tāpēc 
papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 
mērķiem būtu lietderīgi ieviest piemērotas 
sankcijas par pārstrādājamas un 
bioloģiski noārdāmas plastmasas 
sadedzināšanu, lai nodrošinātu 

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu lietošanu, pārstrādi 
un citus to reģenerācijas veidus;
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līdzvērtīgus nosacījumus dažādiem 
plastmasas veidiem; norāda, ka tādējādi 
arī tiktu mainīta līdzšinējā nepastāvīgā 
tendence, kad priekšroka tika dota 
neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 84
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi un reģenerāciju; uzskata, ka 
jebkurā gadījumā līdz 2020. gadam būtu 
jāaizliedz apglabāšana poligonā, taču 
nodrošinot, ka līdz ar to netiek stimulēta 
enerģijas reģenerācija, salīdzinot ar 
atkritumu pārstrādi; uzskata, ka tāpēc 
papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 
mērķiem būtu lietderīgi ieviest piemērotas 
sankcijas par pārstrādājamas un 
bioloģiski noārdāmas plastmasas 
sadedzināšanu, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus nosacījumus dažādiem 
plastmasas veidiem; norāda, ka tādējādi 
arī tiktu mainīta līdzšinējā nepastāvīgā 
tendence, kad priekšroka tika dota 
neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu lietošanu, pārstrādi 
un reģenerāciju; uzskata, ka jebkurā 
gadījumā līdz 2020. gadam būtu jāaizliedz 
apglabāšana poligonā, taču nodrošinot, ka 
līdz ar to netiek stimulēta enerģijas 
reģenerācija, salīdzinot ar atkritumu 
pārstrādi;

Or. fi

Grozījums Nr. 85
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi un reģenerāciju; uzskata, ka 
jebkurā gadījumā līdz 2020. gadam būtu 
jāaizliedz apglabāšana poligonā, taču 
nodrošinot, ka līdz ar to netiek stimulēta 
enerģijas reģenerācija, salīdzinot ar
atkritumu pārstrādi; uzskata, ka tāpēc 
papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 
mērķiem būtu lietderīgi ieviest piemērotas 
sankcijas par pārstrādājamas un bioloģiski 
noārdāmas plastmasas sadedzināšanu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus 
dažādiem plastmasas veidiem; norāda, ka 
tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā 
nepastāvīgā tendence, kad priekšroka tika 
dota neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu lietošanu, pārstrādi 
un reģenerāciju; uzskata, ka jebkurā 
gadījumā apglabāšana poligonā ir 
pakāpeniski jāatceļ; pieprasa ieviest 
stimulus pārstrādei, lai izbeigtu izlietotu 
plastmasas atkritumu eksportēšanu uz 
Āziju un veicinātu atkritumu apstrādes 
spēcināšanu Eiropā; uzskata, ka tāpēc 
papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 
mērķiem un pasākumiem būtu lietderīgi 
ieviest piemērotas sankcijas par 
pārstrādājamas un bioloģiski noārdāmas 
plastmasas sadedzināšanu, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus nosacījumus dažādiem 
plastmasas veidiem; norāda, ka tādējādi arī 
tiktu mainīta līdzšinējā nepastāvīgā 
tendence, kad priekšroka tika dota 
neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

Or. de

Grozījums Nr. 86
Gilles Pargneaux

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi un reģenerāciju; uzskata, ka 
jebkurā gadījumā līdz 2020. gadam būtu 
jāaizliedz apglabāšana poligonā, taču 
nodrošinot, ka līdz ar to netiek stimulēta 
enerģijas reģenerācija, salīdzinot ar 
atkritumu pārstrādi; uzskata, ka tāpēc 
papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 
mērķiem būtu lietderīgi ieviest piemērotas 
sankcijas par pārstrādājamas un bioloģiski 

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu lietošanu, pārstrādi 
un reģenerāciju; uzskata, ka jebkurā 
gadījumā līdz 2020. gadam būtu
pakāpeniski jāierobežo un atsevišķos 
gadījumos pat jāaizliedz apglabāšana 
poligonā, taču nodrošinot, ka līdz ar to 
netiek stimulēta enerģijas reģenerācija, 
salīdzinot ar atkritumu pārstrādi; uzskata, 
ka tāpēc papildus iepriekš minētajiem 
pārstrādes mērķiem būtu lietderīgi ieviest 
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noārdāmas plastmasas sadedzināšanu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus 
dažādiem plastmasas veidiem; norāda, ka 
tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā 
nepastāvīgā tendence, kad priekšroka tika 
dota neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

piemērotas sankcijas par pārstrādājamas un 
bioloģiski noārdāmas plastmasas 
sadedzināšanu, lai nodrošinātu līdzvērtīgus 
nosacījumus dažādiem plastmasas veidiem; 
norāda, ka tādējādi arī tiktu mainīta 
līdzšinējā nepastāvīgā tendence, kad 
priekšroka tika dota neapstrādātiem 
produktiem, nevis dārgākiem pārstrādātiem 
produktiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 87
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi un reģenerāciju; uzskata, ka
jebkurā gadījumā līdz 2020. gadam būtu 
jāaizliedz apglabāšana poligonā, taču 
nodrošinot, ka līdz ar to netiek stimulēta 
enerģijas reģenerācija, salīdzinot ar 
atkritumu pārstrādi; uzskata, ka tāpēc 
papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 
mērķiem būtu lietderīgi ieviest piemērotas 
sankcijas par pārstrādājamas un 
bioloģiski noārdāmas plastmasas
sadedzināšanu, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus nosacījumus dažādiem 
plastmasas veidiem; norāda, ka tādējādi 
arī tiktu mainīta līdzšinējā nepastāvīgā 
tendence, kad priekšroka tika dota 
neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu lietošanu, pārstrādi 
un reģenerāciju (tostarp enerģijas 
reģenerāciju un nepārstrādājamu 
plastmasas materiālu pārveidošanu 
kurināmajā); uzskata, ka pakāpeniski būtu 
jāsamazina to atkritumu apglabāšana 
poligonā, kurus nevar efektīvi reģenerēt, 
izmantojot citus līdzekļus, taču nodrošinot, 
ka līdz ar to netiek stimulēta enerģijas 
reģenerācija, salīdzinot ar atkritumu 
pārstrādi; uzskata, ka plastmasas atkritumu 
pārstrādei jābūt atbilstošai apstrādes 
veidu hierarhijai, vienlaikus ņemot vērā 
tehniskos apstākļus; norāda, ka ir 
nepieciešams finansējums pētniecībai, kā 
arī ekonomiskie un normatīvie pasākumi, 
lai palielinātu pieprasījumu pēc 
pārstrādātas plastmasas, jo īpaši 
izstrādājot kritērijus plastmasas materiālu 
atkritumu stadijas beigu noteikšanai, 
ņemot vērā ar REACH regulu 
(1907/2006) saistītos noteikumus;

Or. fr
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Grozījums Nr. 88
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi un reģenerāciju; uzskata, ka 
jebkurā gadījumā līdz 2020. gadam būtu 
jāaizliedz apglabāšana poligonā, taču 
nodrošinot, ka līdz ar to netiek stimulēta 
enerģijas reģenerācija, salīdzinot ar 
atkritumu pārstrādi; uzskata, ka tāpēc 
papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 
mērķiem būtu lietderīgi ieviest piemērotas 
sankcijas par pārstrādājamas un 
bioloģiski noārdāmas plastmasas
sadedzināšanu, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus nosacījumus dažādiem 
plastmasas veidiem; norāda, ka tādējādi arī 
tiktu mainīta līdzšinējā nepastāvīgā 
tendence, kad priekšroka tika dota 
neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu lietošanu, pārstrādi 
un reģenerāciju; tādēļ aicina Komisiju līdz
2014. gadam sagatavot priekšlikumus, lai 
pakāpeniski ieviestu vispārēju aizliegumu 
Eiropas līmenī atkritumu apglabāšanai 
un līdz šīs desmitgades beigām izbeigtu 
otrreizēji lietojamu un kompostējumu 
atkritumu sadedzināšanu; tas jādara 
līdztekus atbilstīgiem pārejas 
pasākumiem, tostarp turpinot izstrādāt 
kopējus standartus, kuru pamatā būtu 
aprites cikla pieeja; norāda, ka tādējādi arī 
tiktu mainīta līdzšinējā nepastāvīgā 
tendence, kad priekšroka tika dota 
neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

(pieņemtais teksts / Eiropas Parlamenta 
2012. gada 24. maija rezolūcija par 
resursu ziņā efektīvu Eiropu)

Or. en

Grozījums Nr. 89
Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu izmantošanu, 

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu lietošanu, pārstrādi 
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pārstrādi un reģenerāciju; uzskata, ka 
jebkurā gadījumā līdz 2020. gadam būtu 
jāaizliedz apglabāšana poligonā, taču 
nodrošinot, ka līdz ar to netiek stimulēta 
enerģijas reģenerācija, salīdzinot ar 
atkritumu pārstrādi; uzskata, ka tāpēc 
papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 
mērķiem būtu lietderīgi ieviest piemērotas 
sankcijas par pārstrādājamas un bioloģiski 
noārdāmas plastmasas sadedzināšanu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus 
dažādiem plastmasas veidiem; norāda, ka 
tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā 
nepastāvīgā tendence, kad priekšroka tika 
dota neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

un reģenerāciju; pauž bažas par to, ka 
Eiropas līmenī tiek praktizēta atkritumu 
nelikumīga izgāšana; uzskata, ka jebkurā 
gadījumā līdz 2020. gadam būtu jāaizliedz 
apglabāšana poligonā, taču nodrošinot, ka 
līdz ar to netiek stimulēta enerģijas 
reģenerācija, salīdzinot ar atkritumu 
pārstrādi; uzskata, ka tāpēc papildus 
iepriekš minētajiem pārstrādes mērķiem 
būtu lietderīgi ieviest piemērotas sankcijas 
par pārstrādājamas un bioloģiski 
noārdāmas plastmasas sadedzināšanu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus 
dažādiem plastmasas veidiem; norāda, ka 
tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā 
nepastāvīgā tendence, kad priekšroka tika 
dota neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 90
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi un reģenerāciju; uzskata, ka 
jebkurā gadījumā līdz 2020. gadam būtu 
jāaizliedz apglabāšana poligonā, taču 
nodrošinot, ka līdz ar to netiek stimulēta 
enerģijas reģenerācija, salīdzinot ar 
atkritumu pārstrādi; uzskata, ka tāpēc 
papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 
mērķiem būtu lietderīgi ieviest piemērotas 
sankcijas par pārstrādājamas un bioloģiski 
noārdāmas plastmasas sadedzināšanu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus 
dažādiem plastmasas veidiem; norāda, ka 
tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā 
nepastāvīgā tendence, kad priekšroka tika 

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu lietošanu, pārstrādi 
un reģenerāciju; uzskata, ka atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas stingra 
ievērošana ir būtiska, lai gūtu labumu no 
plastmasas atkritumiem; uzskata, ka 
jebkurā gadījumā līdz 2020. gadam būtu 
jāaizliedz apglabāšana poligonā, taču 
nodrošinot, ka līdz ar to netiek stimulēta 
enerģijas reģenerācija, salīdzinot ar 
atkritumu pārstrādi; uzskata, ka tāpēc 
papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 
mērķiem būtu lietderīgi ieviest piemērotas 
sankcijas par pārstrādājamas un bioloģiski 
noārdāmas plastmasas sadedzināšanu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus 
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dota neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

dažādiem plastmasas veidiem; norāda, ka 
tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā 
nepastāvīgā tendence, kad priekšroka tika 
dota neapstrādātiem produktiem, nevis 
pārstrādātiem produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi un reģenerāciju; uzskata, ka 
jebkurā gadījumā līdz 2020. gadam būtu 
jāaizliedz apglabāšana poligonā, taču 
nodrošinot, ka līdz ar to netiek stimulēta 
enerģijas reģenerācija, salīdzinot ar 
atkritumu pārstrādi; uzskata, ka tāpēc 
papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 
mērķiem būtu lietderīgi ieviest piemērotas 
sankcijas par pārstrādājamas un bioloģiski 
noārdāmas plastmasas sadedzināšanu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus 
dažādiem plastmasas veidiem; norāda, ka 
tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā 
nepastāvīgā tendence, kad priekšroka tika 
dota neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu lietošanu, pārstrādi 
un reģenerāciju; uzskata, ka jebkurā 
gadījumā līdz 2020. gadam būtu jāaizliedz 
apglabāšana poligonā, taču nodrošinot, ka 
līdz ar to netiek stimulēta enerģijas 
reģenerācija, salīdzinot ar atkritumu 
pārstrādi; uzskata, ka tāpēc papildus 
iepriekš minētajiem pārstrādes mērķiem 
būtu lietderīgi ieviest piemērotus 
pasākumus, kas atturētu no
pārstrādājamas un bioloģiski noārdāmas 
plastmasas sadedzināšanas, lai optimizētu 
katra plastmasas veida aprites ciklu, 
vienlaikus ievērojot atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju; norāda, ka 
tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā 
nepastāvīgā tendence, kad priekšroka tika 
dota neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Andrés Perelló Rodríguez

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi un reģenerāciju; uzskata, ka 
jebkurā gadījumā līdz 2020. gadam būtu 
jāaizliedz apglabāšana poligonā, taču 
nodrošinot, ka līdz ar to netiek stimulēta 
enerģijas reģenerācija, salīdzinot ar 
atkritumu pārstrādi; uzskata, ka tāpēc 
papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 
mērķiem būtu lietderīgi ieviest piemērotas 
sankcijas par pārstrādājamas un bioloģiski 
noārdāmas plastmasas sadedzināšanu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus 
dažādiem plastmasas veidiem; norāda, ka 
tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā 
nepastāvīgā tendence, kad priekšroka tika 
dota neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu lietošanu, pārstrādi 
un reģenerāciju; uzskata, ka jebkurā 
gadījumā līdz 2020. gadam būtu jāaizliedz 
apglabāšana poligonā, taču nodrošinot, ka 
līdz ar to netiek stimulēta enerģijas 
reģenerācija, salīdzinot ar atkritumu 
pārstrādi; uzskata, ka tāpēc papildus 
iepriekš minētajiem pārstrādes mērķiem 
būtu lietderīgi ieviest piemērotas sankcijas 
par pārstrādājamas un bioloģiski 
noārdāmas plastmasas sadedzināšanu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus 
dažādiem plastmasas veidiem; norāda, ka 
tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā 
nepastāvīgā tendence, kad priekšroka tika 
dota neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem; šajā 
saistībā Komisijai, izstrādājot jaunus 
tiesību aktus par plastmasas atkritumiem, 
ir jāapsver iespēja līdz 2020. gadam rīkot 
vairāk pārbaužu, pieņemot atkritumus 
apglabāšanas poligonā, kā arī biežākas 
pārbaudes dedzināšanas vietās;

Or. es

Grozījums Nr. 93
Jutta Haug

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi un reģenerāciju; uzskata, ka 
jebkurā gadījumā līdz 2020. gadam būtu 
jāaizliedz apglabāšana poligonā, taču 
nodrošinot, ka līdz ar to netiek stimulēta 
enerģijas reģenerācija, salīdzinot ar 

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu lietošanu, pārstrādi 
un reģenerāciju; uzskata, ka jebkurā 
gadījumā līdz 2020. gadam būtu jāaizliedz 
apglabāšana poligonā, taču nodrošinot, ka 
līdz ar to netiek stimulēta enerģijas 
reģenerācija, salīdzinot ar atkritumu 
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atkritumu pārstrādi; uzskata, ka tāpēc 
papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 
mērķiem būtu lietderīgi ieviest piemērotas 
sankcijas par pārstrādājamas un bioloģiski 
noārdāmas plastmasas sadedzināšanu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus 
dažādiem plastmasas veidiem; norāda, ka 
tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā 
nepastāvīgā tendence, kad priekšroka tika 
dota neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

pārstrādi, un ka visiem atkritumu 
apglabāšanas risinājumiem tiek piemēroti 
ekoloģiskās efektivitātes kritēriji; uzskata, 
ka tāpēc papildus iepriekš minētajiem 
pārstrādes mērķiem būtu lietderīgi ieviest 
piemērotas sankcijas par pārstrādājamas un 
bioloģiski noārdāmas plastmasas 
sadedzināšanu vai ekoloģiski nepiemērota 
atkritumu apglabāšanas risinājuma 
ieviešanu, lai nodrošinātu līdzvērtīgus 
nosacījumus dažādiem plastmasas veidiem; 
norāda, ka tādējādi arī tiktu mainīta 
līdzšinējā nepastāvīgā tendence, kad 
priekšroka tika dota neapstrādātiem 
produktiem, nevis dārgākiem pārstrādātiem 
produktiem;

Or. de

Grozījums Nr. 94
Gerben-Jan Gerbrandy

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi un reģenerāciju; uzskata, ka 
jebkurā gadījumā līdz 2020. gadam būtu 
jāaizliedz apglabāšana poligonā, taču 
nodrošinot, ka līdz ar to netiek stimulēta 
enerģijas reģenerācija, salīdzinot ar 
atkritumu pārstrādi; uzskata, ka tāpēc 
papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 
mērķiem būtu lietderīgi ieviest piemērotas 
sankcijas par pārstrādājamas un bioloģiski 
noārdāmas plastmasas sadedzināšanu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus 
dažādiem plastmasas veidiem; norāda, ka 
tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā 
nepastāvīgā tendence, kad priekšroka tika 
dota neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu lietošanu, pārstrādi 
un reģenerāciju; uzskata, ka jebkurā 
gadījumā līdz 2020. gadam būtu jāaizliedz 
apglabāšana poligonā, taču nodrošinot, ka 
līdz ar to netiek stimulēta enerģijas 
reģenerācija, salīdzinot ar atkritumu 
pārstrādi; uzskata, ka tāpēc papildus 
iepriekš minētajiem pārstrādes mērķiem 
būtu lietderīgi ieviest piemērotas sankcijas 
par pārstrādājamas un bioloģiski 
noārdāmas plastmasas sadedzināšanu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus 
dažādiem plastmasas veidiem; norāda, ka 
tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā 
nepastāvīgā tendence, kad priekšroka tika 
dota neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem; 
uzsver, ka produktu pārstrādājamība ir 
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jāņem vērā jau to izstrādāšanas posmā, 
tādēļ aicina Komisiju ierosināt ekodizaina 
pasākumus, kas uzlabotu izstrādājumu 
vispārējo ietekmi uz vidi un sekmētu 
atkritumu pārstrādes tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi un reģenerāciju; uzskata, ka 
jebkurā gadījumā līdz 2020. gadam būtu 
jāaizliedz apglabāšana poligonā, taču 
nodrošinot, ka līdz ar to netiek stimulēta 
enerģijas reģenerācija, salīdzinot ar 
atkritumu pārstrādi; uzskata, ka tāpēc 
papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 
mērķiem būtu lietderīgi ieviest piemērotas 
sankcijas par pārstrādājamas un bioloģiski 
noārdāmas plastmasas sadedzināšanu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus 
dažādiem plastmasas veidiem; norāda, ka 
tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā 
nepastāvīgā tendence, kad priekšroka tika 
dota neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu lietošanu, pārstrādi 
un reģenerāciju; uzskata, ka jebkurā 
gadījumā līdz 2020. gadam būtu jāaizliedz 
apglabāšana poligonā, taču nodrošinot, ka 
līdz ar to netiek stimulēta enerģijas 
reģenerācija, salīdzinot ar atkritumu 
pārstrādi; uzskata, ka tāpēc papildus 
iepriekš minētajiem pārstrādes mērķiem 
būtu lietderīgi ieviest piemērotas sankcijas 
par pārstrādājamas un bioloģiski 
noārdāmas plastmasas sadedzināšanu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus 
dažādiem plastmasas veidiem; norāda, ka 
tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā 
nepastāvīgā tendence, kad priekšroka tika 
dota neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem; 
uzskata, ka ir svarīgi radīt tādu tirgus vidi, 
kas sekmē atkritumu pārstrādes un 
enerģijas reģenerācijas procesus saskaņā 
ar Atkritumu pamatdirektīvas 4. pantā 
noteikto atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem, 
sekmējot to atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi un reģenerāciju; uzskata, ka 
jebkurā gadījumā līdz 2020. gadam būtu 
jāaizliedz apglabāšana poligonā, taču 
nodrošinot, ka līdz ar to netiek stimulēta 
enerģijas reģenerācija, salīdzinot ar 
atkritumu pārstrādi; uzskata, ka tāpēc 
papildus iepriekš minētajiem pārstrādes 
mērķiem būtu lietderīgi ieviest piemērotas 
sankcijas par pārstrādājamas un bioloģiski 
noārdāmas plastmasas sadedzināšanu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus 
dažādiem plastmasas veidiem; norāda, ka 
tādējādi arī tiktu mainīta līdzšinējā 
nepastāvīgā tendence, kad priekšroka tika 
dota neapstrādātiem produktiem, nevis 
dārgākiem pārstrādātiem produktiem;

4. piekrīt, ka plastmasas atkritumi būtu 
jāuzskata par vērtīgiem resursiem,
ievērojot atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju un sekmējot to atkārtotu 
lietošanu, pārstrādi un reģenerāciju;
uzskata, ka jebkurā gadījumā līdz 
2020. gadam būtu jāaizliedz apglabāšana 
poligonā, taču nodrošinot, ka līdz ar to 
netiek stimulēta enerģijas reģenerācija, 
salīdzinot ar atkritumu pārstrādi; uzskata, 
ka tāpēc papildus iepriekš minētajiem 
pārstrādes mērķiem būtu lietderīgi ieviest 
piemērotas sankcijas par pārstrādājamas un 
bioloģiski noārdāmas plastmasas 
sadedzināšanu, lai nodrošinātu līdzvērtīgus 
nosacījumus dažādiem plastmasas veidiem;
norāda, ka tādējādi arī tiktu mainīta 
līdzšinējā nepastāvīgā tendence, kad 
priekšroka tika dota neapstrādātiem 
produktiem, nevis dārgākiem pārstrādātiem 
produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Elisabetta Gardini

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina laikposmā līdz 2020. gadam 
ieviest nodokli par atkritumu pieņemšanu 
poligonos, lai novirzītu plastmasas 
atkritumus no atkritumu poligoniem un 
stimulētu pārstrādi, lai pārtrauktu 
izlietotu plastmasas izstrādājumu eksportu 
uz Āziju un veicinātu turpmāku atkritumu 
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pārstrādi Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Oreste Rossi

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina ieviest nodokli par atkritumu 
pieņemšanu poligonos, lai novirzītu 
plastmasas atkritumus no atkritumu 
poligoniem un stimulētu pārstrādi, lai 
pārtrauktu izlietotu plastmasas 
izstrādājumu eksportu uz Āziju un 
veicinātu turpmāku atkritumu pārstrādi 
Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī 
pakāpeniski samazināt vai aizliegt 
vienreizējas lietošanas, bioloģiski 
nenoārdāmus un nekompostējamus 

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam;
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plastmasas izstrādājumus, kā to pieprasa 
vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

Or. fi

Grozījums Nr. 100
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram,
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās
sastāvā esošiem smagajiem metāliem,
kura arī var apgrūtināt pārstrādes 
procesus, tirgū būtu pakāpeniski 
jāsamazina vai pilnīgi jāaizliedz, cik vien 
drīz iespējams, līdz 2020. gadam; tāpat 
uzskata, ka beidzot ir pienācis laiks līdz 
2020. gadam arī pakāpeniski samazināt
vai aizliegt vienreizējas lietošanas,
bioloģiski nenoārdāmus un 
nekompostējamus plastmasas
izstrādājumus, kā to pieprasa vairums 
Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

5. uzskata, ka ir vajadzīga nodalīta 
materiālu savākšana, liekot uzsvaru uz 
konkrētu nodalīšanu plastmasas
atkritumu plūsmā (piemēram, noārdāmā 
un oksi-sadalāmā plastmasa); aicina 
pakāpeniski samazināt materiālus, kas var 
apgrūtināt pārstrādes procesus; tāpat 
uzskata, ka saskaņā ar prasību, ko 
izteikusi lielākā daļa Eiropas pilsoņu (un 
patērētāju, ir pienācis laiks būtiski 
samazināt vienreizējas lietošanas 
plastmasas izstrādājumus, pamatojoties uz 
skaidri noteiktu precīzu vienreizējās 
lietošanas produkta definīciju;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 

5. uzskata, ka ir vajadzīga nodalīta 
materiālu savākšana, liekot uzsvaru uz 
konkrētu nodalīšanu plastmasas
atkritumu plūsmā (piemēram, noārdāmā 
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noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, 
kura arī var apgrūtināt pārstrādes 
procesus, tirgū būtu pakāpeniski 
jāsamazina vai pilnīgi jāaizliedz, cik vien 
drīz iespējams, līdz 2020. gadam; tāpat 
uzskata, ka beidzot ir pienācis laiks līdz 
2020. gadam arī pakāpeniski samazināt 
vai aizliegt vienreizējas lietošanas, 
bioloģiski nenoārdāmus un 
nekompostējamus plastmasas 
izstrādājumus, kā to pieprasa vairums 
Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

un oksi-sadalāmā plastmasa), jo šie 
materiāli piesārņo pārstrādes atkritumu 
plūsmu; tomēr uzsver, ka visefektīvākais 
veids, kā risināt atkritumu problēmu, ir 
atkritumu apsaimniekošanas 
infrastruktūras izveidošana;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī
pakāpeniski samazināt vai aizliegt
vienreizējas lietošanas, bioloģiski 
nenoārdāmus un nekompostējamus 
plastmasas izstrādājumus, kā to pieprasa 
vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī 
samazināt vienreizējas lietošanas 
plastmasas izstrādājumu izmantošanu, 
pamatojoties uz skaidru definīciju par to, 
kas ir vienreizējas lietošanas 
izstrādājums;

tomēr uzsver, ka visefektīvākais veids, kā 
risināt atkritumu problēmu, ir atkritumu 
apsaimniekošanas infrastruktūras 
izveidošana;

Or. de
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Grozījums Nr. 103
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī 
pakāpeniski samazināt vai aizliegt 
vienreizējas lietošanas, bioloģiski 
nenoārdāmus un nekompostējamus 
plastmasas izstrādājumus, kā to pieprasa 
vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pēc iespējas drīzāk līdz 2020. gadam
pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, ja tas ir iespējams, neapdraudot 
iedzīvotāju veselību un drošību; tāpat 
uzskata, ka beidzot ir pienācis laiks izpētīt, 
cik lielā mērā ir iespējams līdz 
2020. gadam arī pakāpeniski samazināt vai 
aizliegt vienreizējas lietošanas, bioloģiski 
nenoārdāmus un nekompostējamus 
sadzīves plastmasas izstrādājumus, kā to 
pieprasa vairums Eiropas pilsoņu (un 
patērētāju), tomēr atzīst, ka dažās nozarēs, 
piemēram, veselības aprūpes nozarē, šāda 
rīcība būtu kaitīga gan pacientu, gan 
personāla veselībai un drošībai, tādēļ šo 
nozari vajadzētu uzskatīt par izņēmumu;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
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mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī 
pakāpeniski samazināt vai aizliegt
vienreizējas lietošanas, bioloģiski 
nenoārdāmus un nekompostējamus
plastmasas izstrādājumus, kā to pieprasa 
vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks stingrāk risināt vienreizējas 
lietošanas plastmasas izstrādājumu 
pārmērīga patēriņa problēmu, kā to 
pieprasa vairums Eiropas pilsoņu (un 
patērētāju), vispirms precīzi definējot, kas 
ir vienreizējas lietošanas izstrādājumi;

Or. ro

Grozījums Nr. 105
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, 
tirgū būtu pakāpeniski jāsamazina vai 
pilnīgi jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, 
līdz 2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot 
ir pienācis laiks līdz 2020. gadam arī 
pakāpeniski samazināt vai aizliegt
vienreizējas lietošanas, bioloģiski 
nenoārdāmus un nekompostējamus 
plastmasas izstrādājumus, kā to pieprasa 
vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem ftalātiem, halogenētām 
ugunsaizsardzības vielām un smagajiem 
metāliem — vielām, kas arī apgrūtina
pārstrādes procesus, — tirgū būtu 
pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; piekrīt, ka ir vajadzīga 
plastmasas piedevu pilnīga pārredzamība, 
lai nodrošinātu videi nekaitīgu plastmasas 
atkritumu apsaimniekošanu, tādējādi 
ierobežojot toksiskos ārējos faktorus un 
izveidojot atkārtoti lietotu un pārstrādātu 
plastmasas materiālu tirgu; tāpat uzskata, 
ka līdz 2020. gadam pakāpeniski 
jāsamazina vienreizējas lietošanas, 
bioloģiski nenoārdāmi un nekompostējami
plastmasas izstrādājumi, kā to pieprasa 
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vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

Or. en

Grozījums Nr. 106
Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī 
pakāpeniski samazināt vai aizliegt 
vienreizējas lietošanas, bioloģiski 
nenoārdāmus un nekompostējamus 
plastmasas izstrādājumus, kā to pieprasa 
vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī 
pakāpeniski samazināt vai aizliegt 
vienreizējas lietošanas, bioloģiski 
nenoārdāmus un nekompostējamus 
plastmasas izstrādājumus, kā to pieprasa 
vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju); 
norāda, ka ir svarīgi risināt problēmu, kas 
saistīta ar atkritumu rašanās novēršanu, 
efektīvāk cīnoties pret vienreizējās 
lietošanas izstrādājumu pārmērīgu 
patēriņu un bezatbildīgu atbrīvošanos no 
tiem;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Marusya Lyubcheva

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī 
pakāpeniski samazināt vai aizliegt 
vienreizējas lietošanas, bioloģiski
nenoārdāmus un nekompostējamus
plastmasas izstrādājumus, kā to pieprasa 
vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī 
pakāpeniski samazināt vai aizliegt 
vienreizējas lietošanas, bioloģiski
nenoārdāmu un nekompostējamu
plastmasas izstrādājumu ražošanu, kā to 
pieprasa vairums Eiropas pilsoņu (un 
patērētāju), vienlaikus nodrošinot 
risinājumu to aizstāšanai ar citiem 
materiāliem;

Or. bg

Grozījums Nr. 108
Franco Bonanini

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī 
pakāpeniski samazināt vai aizliegt 
vienreizējas lietošanas, bioloģiski 
nenoārdāmus un nekompostējamus 

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam, minētos pasākumus 
prioritāri piemērojot visām teritorijām, 
kuras ES dalībvalstis ir noteikušas kā 
aizsargājamās zonas un/vai dabas parkus; 
tāpat uzskata, ka beidzot ir pienācis laiks 
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plastmasas izstrādājumus, kā to pieprasa 
vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

līdz 2020. gadam arī pakāpeniski 
samazināt vai aizliegt vienreizējas 
lietošanas, bioloģiski nenoārdāmus un 
nekompostējamus plastmasas 
izstrādājumus, kā to pieprasa vairums 
Eiropas pilsoņu (un patērētāju), minētos 
pasākumus prioritāri piemērojot visām 
teritorijām, kuras ES dalībvalstis ir 
noteikušas kā aizsargājamās zonas un/vai 
dabas parkus;

Or. it

Grozījums Nr. 109
Czesław Adam Siekierski

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī 
pakāpeniski samazināt vai aizliegt 
vienreizējas lietošanas, bioloģiski 
nenoārdāmus un nekompostējamus 
plastmasas izstrādājumus, kā to pieprasa 
vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram,
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī 
pakāpeniski samazināt vai aizliegt 
vienreizējas lietošanas, nepārstrādājamus,
bioloģiski nenoārdāmus un 
nekompostējamus plastmasas 
izstrādājumus, kā to pieprasa vairums 
Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

Or. pl

Grozījums Nr. 110
Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī 
pakāpeniski samazināt vai aizliegt 
vienreizējas lietošanas, bioloģiski 
nenoārdāmus un nekompostējamus 
plastmasas izstrādājumus, kā to pieprasa 
vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2016. gadam aizliegt 
vienreizējas lietošanas, bioloģiski 
nenoārdāmus un nekompostējamus 
plastmasas izstrādājumus, kā to pieprasa 
vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

Or. nl

Grozījums Nr. 111
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī 
pakāpeniski samazināt vai aizliegt 
vienreizējas lietošanas, bioloģiski 
nenoārdāmus un nekompostējamus 
plastmasas izstrādājumus, kā to pieprasa 
vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī
pakāpeniski samazināt vai aizliegt 
vienreizējas lietošanas, bioloģiski 
nenoārdāmus un nekompostējamus 
plastmasas maisiņus, kā to pieprasa 
vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Jolanta Emilia Hibner

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi, 
plastmasa ar visgraujošāko ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi (piemēram, 
mikroplastmasa un oksobioloģiski 
noārdāmā plastmasa) un plastmasa ar tās 
sastāvā esošiem smagajiem metāliem, kura 
arī var apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū 
būtu pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī 
pakāpeniski samazināt vai aizliegt 
vienreizējas lietošanas, bioloģiski 
nenoārdāmus un nekompostējamus 
plastmasas izstrādājumus, kā to pieprasa 
vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

5. uzskata, ka bīstamākie plastmasas veidi,
par kādiem pēc informētām apspriedēm ir 
noteikta plastmasa ar visgraujošāko 
ietekmi uz cilvēku veselību un vidi
(piemēram, mikroplastmasa un 
oksobioloģiski noārdāmā plastmasa) un 
plastmasa ar tās sastāvā esošiem 
smagajiem metāliem, kura arī var 
apgrūtināt pārstrādes procesus, tirgū būtu 
pakāpeniski jāsamazina vai pilnīgi 
jāaizliedz, cik vien drīz iespējams, līdz 
2020. gadam; tāpat uzskata, ka beidzot ir 
pienācis laiks līdz 2020. gadam arī 
pakāpeniski samazināt vai aizliegt 
vienreizējas lietošanas, bioloģiski 
nenoārdāmus un nekompostējamus 
plastmasas izstrādājumus, kā to pieprasa 
vairums Eiropas pilsoņu (un patērētāju);

Or. pl

Grozījums Nr. 113
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzskata, ka divi efektīvākie aizvien 
pieaugošās atkritumu problēmas 
risināšanas veidi ir informētības 
palielināšana (lai novērstu atkritumu 
rašanos) un inovatīvu infrastruktūru 
izveide atkritumu apsaimniekošanas 
jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 114
Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a ņemot vērā patērētāju būtisko nozīmi
atkritumu plūsmas pārvaldībā, uzskata, 
ka ir nepieciešami pasākumi, lai mainītu
patērētāju uzvedību;

Or. ro

Grozījums Nr. 115
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina Komisiju veikt pasākumus 
nepārstrādājamas plastmasas aizstāšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Andrés Perelló Rodríguez

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a attiecībā uz vienreizējas lietošanas 
plastmasas produktiem, jo īpaši uz 
bioloģiski nenoārdāmiem iepirkumu 
maisiņiem, Komisijai būtu jāapsver šādi 
tūlītēji pasākumi:
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– bioloģiski nenoārdāmu vienreizējas 
lietošanas iepirkumu maisiņu aizstāšanas 
grafiks līdz to aizliegšanai;
– pakāpeniska bioloģiski nenoārdāmu 
plastmasas maisiņu aizstāšana ar citiem 
pārstrādāta papīra maisiņiem 
tirdzniecības centru augļu, dārzeņu un 
maizes izstrādājumu nodaļās;
– maza izmēra maisiņu (piemēram, 
aptiekās izmantoto maisiņu), kurus nav 
iespējams izmantot atkārtoti, tūlītēja 
lietošanas ierobežošana;
– īsa ziņojuma norādīšana uz katras 
vienības par plastmasas maisiņu ietekmi 
uz vidi — līdz to izmantošanas beigām 
2020. gadā;
– reklāmai vai zīmolam paredzētā 
laukuma ierobežošana uz jebkādiem
iepirkumu maisiņiem (tintes 
izmantošana);
– ieteikums dalībvalstīm ar mērķi veicināt 
to, ka maksas maisiņu sistēmas, ko savas 
peļņas nolūkā ir ieviesuši lielie 
tirdzniecības centri, valstīs, kurās šāda 
prakse pastāv, tiek aizstātas ar ekoloģisko 
nodokli, lai atbalstītu vides politiku
atkritumu samazināšanas, atkārtotas 
lietošanas un pārstrādes jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 117
Marusya Lyubcheva

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a prasa atkārtoti pārbaudīt tirgus 
situāciju plastmasas iepakojuma un tādu 
vienreizējas lietošanas produktu jomā, 
kuru aprites cikls ir ļoti īss, un pabeigt 
pāreju uz aizstāšanas politiku, izmantojot 
bioloģiski noārdāmu materiālu un/vai 
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ekoloģiski dzīvotspējīgus produktus, lai
mazinātu plastmasas atkritumu 
uzkrāšanās problēmu;

Or. bg

Grozījums Nr. 118
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b uzskata, ka būtu jāatturas no oksi
piedevu izmantošanas plastmasai;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b pauž dziļu nožēlu, ka kavējas rīcības 
izstrādāšana pret vienreizējas lietošanas
plastmasas maisiņu izmantošanu, un 
aicina Komisiju pēc iespējas ātrāk 
pieņemt mērķtiecīgu priekšlikumu, kurā ir 
stingri noteikti ES mērķi atkritumu 
samazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
5.c punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.c uzskata, ka nevajadzētu veicināt 
bioloģiski noārdāmas plastmasas 
izmantošanu, jo bioloģiski noārdāmas 
plastmasas maisiņiem ir jābūt divas reizes 
biezākiem par parastajiem plastmasas 
iepirkumu maisiņiem, lai tie atbilstu tiem 
pašiem kritērijiem, un tie ir ievērojami 
dārgāki par parastajiem plastmasas 
iepirkumu maisiņiem; uzsver, ka šādi 
maisiņi sadalās ļoti lēni pat rūpnieciskās 
kompostēšanas iekārtās, bet ūdenī tie 
nesadalās vispār, tādējādi jūras 
piesārņojuma problēma netiek atrisināta; 
norāda, ka plastmasas maisiņi pasliktina 
piesārņojuma problēmu, jo patērētāji 
maldīgi uzskata, ka šie maisiņi sadalās, 
un visbeidzot uzsver, ka šādi maisiņi kaitē 
pārstrādes procesam kopumā, jo pat divi 
procenti bioloģiski noārdāmā satura 
padara visu materiālu par nederīgu 
pārstrādei;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai; 
turklāt uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām;

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai; 
turklāt uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām, 
pamatojoties uz standartiem, kas jau ir 
atzīti ES līmenī (piemēram, CEN 13432);
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Or. en

Grozījums Nr. 122
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai; 
turklāt uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām;

6. uzsver, ka attiecībā uz plastmasu, kas 
ražota no bioloģiskām izejvielām, būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai; 
turklāt uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Gilles Pargneaux

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai; 
turklāt uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām;

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai; 
turklāt uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām;
uzskata, ka ir skaidri jānosaka atšķirība 
starp dabiski kompostējamiem plastmasas 
materiāliem un plastmasas materiāliem, 
kuru bioloģiskā noārdīšana ir iespējama 
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tehniski, un ka minēto terminu definīcija 
būtu juridiski jāformulē Eiropas līmenī, 
lai noteiktu tehniskās īpatnības attiecībā 
uz katru veidu;

Or. fr

Grozījums Nr. 124
Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai; 
turklāt uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām;

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai; 
turklāt uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām;
uzsver, ka ir jāizstrādā Eiropas standarti, 
kas ļautu labāk nošķirt noārdāmus, 
bioloģiski noārdāmus un kompostējamus 
plastmasas materiālus, kā arī pilnveidot 
esošās zināšanas šajā jomā;

Or. ro

Grozījums Nr. 125
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
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veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai; 
turklāt uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām;

veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai; 
turklāt uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām un 
iespējām tās pārstrādāt un lietot atkārtoti;

Or. de

Grozījums Nr. 126
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai; 
turklāt uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām;

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai un apritei nav negatīvas 
ietekmes uz vidi vai lauksaimniecības 
produkciju, kas paredzēta lietošanai pārtikā 
vai dzīvnieku barībai; turklāt uzskata, ka 
patērētāji būtu skaidrāk jāinformē par šo 
plastmasu īpašībām;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Andrés Perelló Rodríguez

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās

6. atgādina, ka dabas resursu un 
lauksaimniecībā izmantojamas zemes 
pasaulē kļūst arvien mazāk, tāpēc 
ilgtspēja ir atkarīga no kopējās resursu 
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veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai; 
turklāt uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām;

izmantošanas samazināšanas, nevis no 
vienu resursu vienkāršas aizstāšanas ar 
citiem; šajā saistībā uzsver, ka 
pasākumiem, kurus varētu pieņemt
bioloģiski noārdāmas, no bioloģiskām 
izejvielām ražotas un kompostējamas
plastmasas veicināšanai, visos gadījumos 
ir jānodrošina, ka tās ražošanai nav 
negatīvas ietekmes uz lauksaimniecības 
produkciju, kas paredzēta lietošanai pārtikā 
vai dzīvnieku barībai; turklāt uzskata, ka 
patērētāji būtu skaidrāk jāinformē par šo 
plastmasu īpašībām;

Or. es

Grozījums Nr. 128
Jutta Haug, Matthias Groote

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai; 
turklāt uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām;

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai, un 
ka tā neierobežo izveidotos pārstrādes 
procesus; turklāt uzskata, ka patērētāji būtu 
skaidrāk jāinformē par šo plastmasu 
īpašībām;

Or. de

Grozījums Nr. 129
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai; 
turklāt uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām;

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu, kuras 
pamatā, vēlams, ir zaļie atkritumi, būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai, un 
nodrošinot, ka rūpīgi ir pētītas šādas 
plastmasas aprites cikla beigas; turklāt 
uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām
(piemēram, par bionoārdāmības un 
kompostējamības procesu apstākļiem un 
ilgumu, par ražošanas procesā 
izmantotajiem materiāliem un to 
izcelsmi);

Or. fr

Grozījums Nr. 130
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai; 
turklāt uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām;

6. uzsver, ka gadījumos, kad to pieļauj 
veselības un drošības apsvērumi, attiecībā 
uz bioloģiski noārdāmu, no bioloģiskām 
izejvielām ražotu un kompostējamu 
plastmasu būtu jāpieņem piemēroti 
pasākumi tās veicināšanai ar nosacījumu, 
ka tās ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas paredzēta 
lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībai; 
turklāt uzskata, ka patērētāji būtu skaidrāk 
jāinformē par šo plastmasu īpašībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 131
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu būtu 
jāpieņem piemēroti pasākumi tās 
veicināšanai ar nosacījumu, ka tās 
ražošanai nav negatīvas ietekmes uz 
lauksaimniecības produkciju, kas 
paredzēta lietošanai pārtikā vai dzīvnieku 
barībai; turklāt uzskata, ka patērētāji būtu 
skaidrāk jāinformē par šo plastmasu 
īpašībām;

6. uzsver, ka ir svarīgi bioloģiski 
noārdāmu, no bioloģiskām izejvielām 
ražotu un kompostējamu plastmasu 
uzglabāt atsevišķi no parastās plastmasas 
atkritumiem, lai neapdraudētu to 
pārstrādes iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Oreste Rossi

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzsver, ka patērētāji ir pienācīgi 
jāinformē par to, ka bioloģiski noārdāmu
plastmasu nevajadzētu jaukt ar plastmasu, 
kuru ražo no bioloģiskām izejvielām un 
kuras lietošana tādējādi būtu veicināma 
tāpēc, ka tās sastāvs nemaina 
izstrādājumu kalpošanas ilgumu un 
pārstrādājamību; un, visbeidzot, norāda, 
ka būtu vairāk jāpievēršas plastmasai, ko 
ražo no bioloģiskām izejvielām, jo tā ir 
videi nekaitīgāka alternatīva 
salīdzinājumā ar bioloģiski noārdāmu
plastmasu;

Or. en
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Grozījums Nr. 133
Oreste Rossi

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b uzskata, ka būtu jāatturas no oksi
piedevu izmantošanas plastmasai un 
nevajadzētu veicināt bioloģiski noārdāmas 
plastmasas, jo īpaši iepirkumu maisiņu, 
izmantošanu;
norāda, ka pētījumi ir apliecinājuši, ka 
plastmasas maisiņu ražošanas nozarē 
tikai 15–35 % bioloģiski noārdāmās 
plastmasas maisiņu ražo no 
atjaunojamiem resursiem; atsaucas uz
objektīvu zinātnisku pētījumu, kas liecina, 
ka bioloģiski noārdāmiem maisiņiem
jābūt divas reizes biezākiem par
parastajiem plastmasas iepirkumu 
maisiņiem, lai tie atbilstu tiem pašiem 
kritērijiem, un tie ir trīs reizes dārgāki par 
parastajiem plastmasas iepirkumu 
maisiņiem un divas reizes dārgāki par 
plastmasas maisiņiem, kas ražoti no 
bioloģiskām izejvielām;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Oreste Rossi

Rezolūcijas priekšlikums
6.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.c uzsver, ka bioloģiski noārdāmi maisiņi 
sadalās ļoti lēni pat rūpnieciskās 
kompostēšanas iekārtās, bet ūdenī tie 
nesadalās vispār, un tādējādi jūras vai 
dabas piesārņojuma problēma netiek 
atrisināta; norāda, ka tie pasliktina 
situāciju piesārņojuma ziņā, jo patērētāji 
maldīgi uzskata, ka šie maisiņi sadalās; 
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un, visbeidzot, uzsver, ka šie maisiņi kaitē 
visam pārstrādes procesam, jo pat divi 
procenti bioloģiski noārdāmā satura 
ievērojami ietekmē pārstrādātā materiāla 
kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Oreste Rossi

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 
pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas 
ilgtspējīgākas plastmasas iegūšanai un 
dažādu ražošanas procesu un pārstrādes 
darbību veidu labākai integrēšanai, 
neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir 
nepieciešamas plastmasas bioloģiskās 
noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas 
metožu, mehāniskās pārstrādes, ekodizaina 
un viedā iepakojuma uzlabošanai; uzskata, 
ka šim nolūkam iniciatīva 
„Apvārsnis 2020” varētu sniegt iespējas 
reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības vajadzību 
un ka gūtajam labumam būtu tālejoša 
nozīme gan attiecībā uz vidi, gan uz 
pilsoņiem, sākot no jaunu saimniecisko 
darbību izveides līdz pat jūru piesārņojošu 
atkritumu un ar veselību saistītu risku 
samazināšanai;

7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 
pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas 
ilgtspējīgākas plastmasas iegūšanai un 
dažādu ražošanas procesu un pārstrādes 
darbību veidu labākai integrēšanai, 
neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir 
nepieciešamas plastmasas bioloģiskās 
noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas 
metožu, mehāniskās pārstrādes, ekodizaina
un viedā iepakojuma uzlabošanai; uzskata, 
ka šim nolūkam iniciatīva 
„Apvārsnis 2020” varētu sniegt iespējas 
reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības vajadzību 
un ka gūtajam labumam būtu tālejoša 
nozīme gan attiecībā uz vidi, gan uz 
pilsoņiem, sākot no jaunu saimniecisko 
darbību izveides, līdz pat jūru piesārņojošu 
atkritumu un ar veselību saistītu risku 
samazināšanai; uzsver, ka plastmasas 
pārstrāde ir labākā alternatīva plastmasas 
atkritumu problēmas risināšanā, jo tā 
sniedz plastmasas atkritumiem stabilu 
tirgus vērtību, izpilda mērķus vides 
aizsardzības jomā un nodrošina 
ievērojamas ekonomiskās iespējas;

Or. en
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Grozījums Nr. 136
Sabine Wils

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 
pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas 
ilgtspējīgākas plastmasas iegūšanai un 
dažādu ražošanas procesu un pārstrādes 
darbību veidu labākai integrēšanai, 
neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir 
nepieciešamas plastmasas bioloģiskās 
noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas 
metožu, mehāniskās pārstrādes, ekodizaina 
un viedā iepakojuma uzlabošanai; uzskata, 
ka šim nolūkam iniciatīva 
„Apvārsnis 2020” varētu sniegt iespējas 
reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības vajadzību 
un ka gūtajam labumam būtu tālejoša 
nozīme gan attiecībā uz vidi, gan uz 
pilsoņiem, sākot no jaunu saimniecisko 
darbību izveides līdz pat jūru piesārņojošu 
atkritumu un ar veselību saistītu risku 
samazināšanai;

7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 
pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas 
ilgtspējīgākas plastmasas iegūšanai un 
dažādu ražošanas procesu un pārstrādes 
darbību veidu labākai integrēšanai, 
neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir 
nepieciešamas plastmasas bioloģiskās 
noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas 
metožu, mehāniskās pārstrādes, ekodizaina
un viedā iepakojuma uzlabošanai; uzsver, 
ka augsta standarta šķirošanu veic, 
izmantojot cilvēku darbaspēku, un tā ir 
iespēja radīt videi nekaitīgas darbavietas;
uzskata, ka šim nolūkam iniciatīva 
„Apvārsnis 2020” varētu sniegt iespējas 
reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības vajadzību 
un ka gūtajam labumam būtu tālejoša 
nozīme gan attiecībā uz vidi, gan uz 
pilsoņiem, sākot no jaunu saimniecisko 
darbību izveides, līdz pat jūru piesārņojošu 
atkritumu un ar veselību saistītu risku 
samazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Marusya Lyubcheva

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 
pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas
ilgtspējīgākas plastmasas iegūšanai un
dažādu ražošanas procesu un pārstrādes
darbību veidu labākai integrēšanai, 

7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 
pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas
tādas plastmasas iegūšanai, kuru var 
ilgtspējīgi pārstrādāt, un labāk integrēt 
plastmasas atkritumus ražošanas procesos
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neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir 
nepieciešamas plastmasas bioloģiskās 
noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas 
metožu, mehāniskās pārstrādes, ekodizaina 
un viedā iepakojuma uzlabošanai; uzskata, 
ka šim nolūkam iniciatīva
„Apvārsnis 2020” varētu sniegt iespējas 
reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības vajadzību 
un ka gūtajam labumam būtu tālejoša 
nozīme gan attiecībā uz vidi, gan uz 
pilsoņiem, sākot no jaunu saimniecisko 
darbību izveides līdz pat jūru piesārņojošu 
atkritumu un ar veselību saistītu risku 
samazināšanai;

un pārstrādes darbībās, neietekmējot 
materiālu kvalitāti; uzskata, ka jaunās 
tehnoloģijas turklāt ir nepieciešamas 
plastmasas bioloģiskās noārdīšanas 
procesu, šķirošanas metožu, apstrādes,
mehāniskās pārstrādes, bioloģiski 
nenoārdāmu plastmasas atkritumu,
ekodizaina īstenošanas un viedā 
iepakojuma izveides uzlabošanai; uzskata, 
ka šim nolūkam iniciatīva
„Apvārsnis 2020” varētu sniegt iespējas 
reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības vajadzību 
un ka gūtajam labumam būtu tālejoša 
nozīme gan attiecībā uz vidi, gan uz 
pilsoņiem, sākot no jaunu saimniecisko 
darbību izveides, līdz pat jūru piesārņojošu 
atkritumu un ar veselību saistītu risku 
samazināšanai;

Or. bg

Grozījums Nr. 138
Jutta Haug

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 
pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas 
ilgtspējīgākas plastmasas iegūšanai un 
dažādu ražošanas procesu un pārstrādes 
darbību veidu labākai integrēšanai, 
neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir 
nepieciešamas plastmasas bioloģiskās 
noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas 
metožu, mehāniskās pārstrādes, ekodizaina 
un viedā iepakojuma uzlabošanai; uzskata, 
ka šim nolūkam iniciatīva
„Apvārsnis 2020” varētu sniegt iespējas 
reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības vajadzību 
un ka gūtajam labumam būtu tālejoša 
nozīme gan attiecībā uz vidi, gan uz 
pilsoņiem, sākot no jaunu saimniecisko 
darbību izveides līdz pat jūru piesārņojošu 

7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 
pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas 
ilgtspējīgākas plastmasas iegūšanai un 
dažādu ražošanas procesu un pārstrādes 
darbību veidu labākai integrēšanai, 
neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir 
nepieciešamas plastmasas bioloģiskās 
noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas 
metožu, mehāniskās pārstrādes, ekodizaina 
un viedā iepakojuma uzlabošanai; uzskata, 
ka šim nolūkam iniciatīva
„Apvārsnis 2020” varētu sniegt iespējas 
reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības vajadzību 
un ka gūtajam labumam būtu tālejoša 
nozīme gan attiecībā uz vidi, gan uz 
pilsoņiem, sākot no jaunu saimniecisko 
darbību izveides, līdz pat jūru piesārņojošu 
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atkritumu un ar veselību saistītu risku 
samazināšanai;

atkritumu un ar veselību saistītu risku 
samazināšanai; uzsver, ka citi Savienības 
fondi varētu sniegt nozīmīgu ieguldījumu 
savākšanas un pārstrādes infrastruktūras 
ieviešanā, ciktāl tiek ievērota Atkritumu 
pamatdirektīvā noteiktā atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhija;

Or. de

Grozījums Nr. 139
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 
pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas 
ilgtspējīgākas plastmasas iegūšanai un 
dažādu ražošanas procesu un pārstrādes 
darbību veidu labākai integrēšanai, 
neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir 
nepieciešamas plastmasas bioloģiskās 
noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas 
metožu, mehāniskās pārstrādes, ekodizaina 
un viedā iepakojuma uzlabošanai; uzskata, 
ka šim nolūkam iniciatīva 
„Apvārsnis 2020” varētu sniegt iespējas 
reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības vajadzību 
un ka gūtajam labumam būtu tālejoša 
nozīme gan attiecībā uz vidi, gan uz 
pilsoņiem, sākot no jaunu saimniecisko 
darbību izveides līdz pat jūru piesārņojošu 
atkritumu un ar veselību saistītu risku 
samazināšanai;

7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 
pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas 
ilgtspējīgākas plastmasas (t. i. tādas, kurā 
izmantots mazāk izejvielu, vienlaikus 
saglabājot to pašu kvalitāti, otrreizēju 
lietojamību un pārstrādājamību) iegūšanai 
un dažādu ražošanas procesu un pārstrādes 
darbību veidu labākai integrēšanai, 
neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir 
nepieciešamas plastmasas bioloģiskās 
noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas 
metožu, mehāniskās pārstrādes, ekodizaina
un viedā iepakojuma uzlabošanai; uzskata, 
ka šim nolūkam iniciatīva 
„Apvārsnis 2020” varētu sniegt iespējas 
reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības vajadzību 
un ka gūtajam labumam būtu tālejoša 
nozīme gan attiecībā uz vidi, gan uz 
pilsoņiem, sākot no jaunu saimniecisko 
darbību izveides, līdz pat jūru piesārņojošu 
atkritumu un ar veselību saistītu risku 
samazināšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 140
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 
pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas 
ilgtspējīgākas plastmasas iegūšanai un 
dažādu ražošanas procesu un pārstrādes 
darbību veidu labākai integrēšanai, 
neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir 
nepieciešamas plastmasas bioloģiskās 
noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas 
metožu, mehāniskās pārstrādes, ekodizaina 
un viedā iepakojuma uzlabošanai; uzskata, 
ka šim nolūkam iniciatīva 
„Apvārsnis 2020” varētu sniegt iespējas 
reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības vajadzību 
un ka gūtajam labumam būtu tālejoša 
nozīme gan attiecībā uz vidi, gan uz 
pilsoņiem, sākot no jaunu saimniecisko 
darbību izveides līdz pat jūru piesārņojošu 
atkritumu un ar veselību saistītu risku 
samazināšanai;

7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 
pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas 
ilgtspējīgākas plastmasas iegūšanai un 
dažādu ražošanas procesu un pārstrādes 
darbību veidu labākai integrēšanai, 
neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir 
nepieciešamas plastmasas bioloģiskās 
noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas 
metožu, mehāniskās pārstrādes, okeānu 
attīrīšanas no plastmasas izstrādājumiem, 
ekodizaina un viedā iepakojuma 
uzlabošanai; uzskata, ka šim nolūkam 
iniciatīva „Apvārsnis 2020” varētu sniegt 
iespējas reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības 
vajadzību un ka gūtajam labumam būtu 
tālejoša nozīme gan attiecībā uz vidi, gan 
uz pilsoņiem, sākot no jaunu saimniecisko 
darbību izveides, līdz pat jūru piesārņojošu 
atkritumu un ar veselību saistītu risku 
samazināšanai;

aicina arī ieviest īpašus pasākumus, lai 
būtiski samazinātu jūras piesārņojumu 
Eiropā, tostarp nosakot rādītājus un 
kvantitatīvu samazināšanas mērķi 
attiecībā uz jūras piesārņojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Elisabetta Gardini

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 
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pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas 
ilgtspējīgākas plastmasas iegūšanai un 
dažādu ražošanas procesu un pārstrādes 
darbību veidu labākai integrēšanai, 
neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir 
nepieciešamas plastmasas bioloģiskās 
noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas 
metožu, mehāniskās pārstrādes, ekodizaina 
un viedā iepakojuma uzlabošanai; uzskata, 
ka šim nolūkam iniciatīva 
„Apvārsnis 2020” varētu sniegt iespējas 
reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības vajadzību 
un ka gūtajam labumam būtu tālejoša 
nozīme gan attiecībā uz vidi, gan uz 
pilsoņiem, sākot no jaunu saimniecisko 
darbību izveides līdz pat jūru piesārņojošu 
atkritumu un ar veselību saistītu risku 
samazināšanai;

pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas 
ilgtspējīgākas plastmasas iegūšanai un 
dažādu ražošanas procesu un pārstrādes 
darbību veidu labākai integrēšanai, 
neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir 
nepieciešamas plastmasas bioloģiskās 
noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas 
metožu, mehāniskās pārstrādes, ekodizaina 
un viedā iepakojuma uzlabošanai; uzskata, 
ka šim nolūkam iniciatīva 
„Apvārsnis 2020” varētu sniegt iespējas 
reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības vajadzību 
un ka gūtajam labumam būtu tālejoša 
nozīme gan attiecībā uz vidi, gan uz 
pilsoņiem, sākot no jaunu saimniecisko 
darbību izveides, līdz pat jūru piesārņojošu 
atkritumu un ar veselību saistītu risku 
samazināšanai; uzskata, ka ir svarīgi radīt 
tādu tirgus vidi, kas ļauj atkritumu 
pārstrādes un enerģijas reģenerācijas 
uzņēmumiem darboties saskaņā ar 
Atkritumu pamatdirektīvas 4. pantā 
noteikto atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 
pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas 
ilgtspējīgākas plastmasas iegūšanai un 
dažādu ražošanas procesu un pārstrādes 
darbību veidu labākai integrēšanai, 
neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir 
nepieciešamas plastmasas bioloģiskās 
noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas 
metožu, mehāniskās pārstrādes, ekodizaina 
un viedā iepakojuma uzlabošanai; uzskata, 

7. aicina nodrošināt lielākus privātā 
sektora ieguldījumus pētniecībā un 
tehnoloģijās, kas paredzētas ekoloģiski
ilgtspējīgākas plastmasas iegūšanai un 
dažādu ražošanas procesu un pārstrādes 
darbību veidu labākai integrēšanai, 
neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas var palīdzēt arī 
plastmasas bioloģiskās noārdīšanas 
procesu, atkritumu šķirošanas metožu, 
mehāniskās pārstrādes, ekodizaina un viedā 
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ka šim nolūkam iniciatīva 
„Apvārsnis 2020” varētu sniegt iespējas 
reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības vajadzību 
un ka gūtajam labumam būtu tālejoša 
nozīme gan attiecībā uz vidi, gan uz 
pilsoņiem, sākot no jaunu saimniecisko 
darbību izveides līdz pat jūru piesārņojošu 
atkritumu un ar veselību saistītu risku 
samazināšanai;

iepakojuma uzlabošanā; uzskata, ka šim 
nolūkam iniciatīva „Apvārsnis 2020”
varētu sniegt iespējas reaģēt uz šo svarīgo 
sabiedrības vajadzību un ka gūtajam 
labumam varētu būt tālejoša nozīme gan 
attiecībā uz vidi, gan uz pilsoņiem, sākot 
no jaunu saimniecisko darbību izveides,
līdz pat jūru piesārņojošu atkritumu un ar 
veselību saistītu risku samazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 
pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas 
ilgtspējīgākas plastmasas iegūšanai un 
dažādu ražošanas procesu un pārstrādes 
darbību veidu labākai integrēšanai, 
neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir 
nepieciešamas plastmasas bioloģiskās 
noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas 
metožu, mehāniskās pārstrādes, ekodizaina 
un viedā iepakojuma uzlabošanai; uzskata, 
ka šim nolūkam iniciatīva 
„Apvārsnis 2020” varētu sniegt iespējas 
reaģēt uz šo svarīgo sabiedrības vajadzību 
un ka gūtajam labumam būtu tālejoša 
nozīme gan attiecībā uz vidi, gan uz 
pilsoņiem, sākot no jaunu saimniecisko 
darbību izveides līdz pat jūru piesārņojošu 
atkritumu un ar veselību saistītu risku 
samazināšanai;

7. aicina nodrošināt lielākus ieguldījumus 
pētniecībā un tehnoloģijās, kas paredzētas 
ilgtspējīgākas plastmasas iegūšanai un 
dažādu ražošanas procesu un pārstrādes 
darbību veidu labākai integrēšanai, 
neietekmējot materiālu kvalitāti; uzskata, 
ka jaunās tehnoloģijas turklāt ir 
nepieciešamas plastmasas bioloģiskās 
noārdīšanas procesu, atkritumu šķirošanas 
metožu, mehāniskās pārstrādes, dizaina un 
viedā iepakojuma uzlabošanai; uzskata, ka 
šim nolūkam iniciatīva „Apvārsnis 2020” 
varētu sniegt iespējas reaģēt uz šo svarīgo 
sabiedrības vajadzību un ka gūtajam 
labumam būtu tālejoša nozīme gan 
attiecībā uz vidi, gan uz pilsoņiem, sākot 
no jaunu saimniecisko darbību izveides,
līdz pat jūru piesārņojošu atkritumu un ar 
veselību saistītu risku samazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Oreste Rossi
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Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka plastmasas pārstrāde ir 
efektīvākais jūras piesārņojuma 
problēmas risinājums un tā mazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
neatjaunojamu resursu patēriņu, un 
atgādina, ka pārstrādi atzinīgi vērtē 
patērētāji un tā sniedz papildu labumu, 
radot jaunas darbavietas; tāpēc mudina 
veikt pasākumus, kas veicinātu 
plastmasas pārstrādi, jo tas ir labākais
risinājums, lai sasniegtu mērķus vides 
aizsardzības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Daciana Octavia Sârbu

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
izmēģinājuma projektu MARELITT, lai 
atbrīvotu no atkritumiem Eiropas četras 
reģionālās jūras un mazinātu jūrā esošo 
plastmasas atkritumu ietekmi uz vidi, 
veselību un ekonomiku un sociālo 
ietekmi; iesaka Komisijai pasteidzināt 
dialogu ar trešām valstīm, piemēram, tām, 
kuru teritoriālie ūdeņi ir Melnajā jūrā, lai 
efektīvāk risinātu problēmu, kas saistīta 
ar plastmasas atkritumu piesārņojumu 
jūrā;

Or. en
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Grozījums Nr. 146
Gilles Pargneaux

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzskata, ka ekonomikas dalībnieki 
bieži kritizē produktu plānoto 
novecošanos, taču pašlaik to ir sarežģīti 
pierādīt; šajā saistībā uzskata, ka būtu 
lietderīgi šo jautājumu un iespējamos 
pasākumus apsvērt Eiropas līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 147
Andrés Perelló Rodríguez

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a prasa Komisijai veicināt atbilstošu 
informācijas plūsmu no ražotājiem līdz 
atkritumu pārstrādātājiem un 
apsaimniekotājiem, lai viņiem būtu 
pieejami skaidri dati par materiālu 
drošību un to ķīmisko sastāvu, tostarp par 
visām piedevām;

Or. es

Grozījums Nr. 148
Marusya Lyubcheva

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a prasa plastmasas atkritumu enerģijas 
reģenerāciju ņemt vērā tikai gadījumos, 
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kad ir izsmeltas visas pārējās iespējas, un 
ar nosacījumu, ka tiek izmantotas 
piemērotas attīrītājiem pieejamās 
tehnoloģijas, lai novērstu kaitējumu videi 
un cilvēku veselībai;

Or. bg

Grozījums Nr. 149
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina rīkot vairāk publiskā iepirkuma 
konkursu, tostarp Eiropas iestāžu rīkotos 
konkursus, lai ietvertu skaidras prasības 
attiecībā uz plastmasas atkritumu 
pārstrādi, kā arī atbalstītu pēc iespējas 
plašāku pārstrādātās plastmasas 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Gilles Pargneaux

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b norāda, ka vietējā līmenī ir īstenotas 
augšupējas darbības, lai novērstu 
atkritumu nonākšanu jūras vidē 
(atkritumu savākšanas un apstrādes 
darbības un visaptverošas darbības, lai
uzlabotu zināšanas par ekonomiskajiem, 
vides un sociālajiem riskiem, kas saistīti 
ar jūras atkritumiem); uzsver, ka ir 
konstatēts, ka atsevišķiem minētajiem 
pasākumiem būtu daudz lielāka ietekme, 
ja tie tiktu pieņemti Eiropas līmenī; aicina 
Komisiju pētīt ietekmi un noteikt 
iespējamos pasākumus jūras atkritumu 
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samazināšanai; uzskata, ka jebkurai
pieejai attiecībā uz jūras atkritumu 
samazināšanu ir jāpamatojas uz 
zināšanām par šo atkritumu izcelsmi; 
vēlas, lai Komisija savā ietekmes pētījumā 
ņemtu vērā atkritumu izcelsmes 
daudzveidību, viendabīgu zināšanu 
trūkumu un to, ka pašlaik jūras vidē esošo 
atkritumu daudzums netiek uzraudzīts 
ilgtermiņā;

Or. fr

Grozījums Nr. 151
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka būtu jāsper drosmīgāki soļi, 
lai risinātu plastmasas atkritumu 
nelikumīga eksporta problēmu, tostarp 
stingrāk īstenojot ES regulas par atkritumu 
sūtījumiem, kā arī ieviešot stingrākas 
uzraudzības un pārbaudes sistēmas ostās un 
visās atkritumu apsaimniekošanas 
struktūrās; norāda, ka svarīga loma 
nelikumīga eksporta apkarošanā ir ražotāja 
paplašinātās atbildības principa 
piemērošanai, kā arī patērētāju 
informētībai; turklāt uzskata, ka ES būtu 
jāveicina konsekventa atkritumu 
apsaimniekošanas principa piemērošana
visos iespējamajos starptautiskajos 
forumos, nolīgumos un iestādēs; tāpat 
uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt piekļuvi 
uzticamiem, salīdzināmiem datiem par 
atkritumu plūsmām, par to ieplūdi Eiropā 
un izplūdi no Eiropas, to apjomiem un 
apsaimniekošanas sistēmām;

8. uzskata, ka būtu jāveic drosmīgāki 
pasākumi, lai risinātu plastmasas atkritumu 
nelikumīga eksporta problēmu, tostarp 
stingrāk īstenojot ES regulas par atkritumu 
sūtījumiem, kā arī ieviešot stingrākas 
uzraudzības un pārbaudes sistēmas ostās un 
visās atkritumu apsaimniekošanas 
struktūrās, lai nodrošinātu, ka eksports 
tiek veikts tikai uz tādām struktūrām, kas 
izpilda videi nekaitīgas apsaimniekošanas 
prasības, kuras noteiktas Atkritumu 
sūtījumu regulas 49. pantā; norāda, ka 
svarīga nozīme nelikumīga eksporta 
apkarošanā ir ražotāja paplašinātās 
atbildības principa piemērošanai, kā arī 
patērētāju informētībai; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Savienībai visos iespējamos 
starptautiskos forumos, nolīgumos un 
iestādēs būtu jāveicina konsekventa 
atkritumu apsaimniekošanas pieeja un 
kopīgie vispārējie centieni būtiski 
samazināt plastmasas atkritumus vidē; 
uzsver, ka ES būtu jāvada pasaules 
mēroga iniciatīva uzraudzīt un ievērojami 
samazināt piesārņojumu okeānos; tāpat 
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uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt piekļuvi 
uzticamiem, salīdzināmiem datiem par 
atkritumu plūsmām, par to ieplūdi Eiropā 
un izplūdi no Eiropas, to apjomiem un 
apsaimniekošanas sistēmām;

uzskata, ka plastmasas atkritumu eksporta 
aplikšana ar nodokli var palīdzēt veidot 
otrreizējo izejvielu materiālu tirgu, 
nodrošinot plastmasas materiālu 
pieejamību Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka būtu jāsper drosmīgāki soļi, 
lai risinātu plastmasas atkritumu 
nelikumīga eksporta problēmu, tostarp 
stingrāk īstenojot ES regulas par atkritumu 
sūtījumiem, kā arī ieviešot stingrākas 
uzraudzības un pārbaudes sistēmas ostās 
un visās atkritumu apsaimniekošanas 
struktūrās; norāda, ka svarīga loma
nelikumīga eksporta apkarošanā ir ražotāja 
paplašinātās atbildības principa 
piemērošanai, kā arī patērētāju 
informētībai; turklāt uzskata, ka ES būtu 
jāveicina konsekventa atkritumu 
apsaimniekošanas principa piemērošana 
visos iespējamajos starptautiskajos 
forumos, nolīgumos un iestādēs; tāpat 
uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt piekļuvi 
uzticamiem, salīdzināmiem datiem par 
atkritumu plūsmām, par to ieplūdi Eiropā 
un izplūdi no Eiropas, to apjomiem un 
apsaimniekošanas sistēmām;

8. uzskata, ka būtu jāveic drosmīgāki 
pasākumi, lai risinātu plastmasas atkritumu 
nelikumīga eksporta problēmu, tostarp 
stingrāk īstenojot ES regulas par atkritumu 
sūtījumiem, kā arī ieviešot stingrākas 
uzraudzības un pārbaudes sistēmas, 
koncentrējoties uz iespējamiem 
nelikumīgiem pārvadājumiem un
apkarojot atkritumu eksportu saistībā ar 
atkārtotu lietošanu (galvenokārt VHU un 
EEIA); norāda, ka svarīga nozīme
nelikumīga eksporta apkarošanā ir ražotāja 
paplašinātās atbildības principa 
piemērošanai, kā arī patērētāju 
informētībai; turklāt uzskata, ka ES būtu 
jāveicina konsekventa atkritumu 
apsaimniekošanas principa piemērošana 
visos iespējamajos starptautiskajos 
forumos, nolīgumos un iestādēs; tāpat 
uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt piekļuvi 
uzticamiem, salīdzināmiem datiem par 
atkritumu plūsmām, par to ieplūdi Eiropā 
un izplūdi no Eiropas, to apjomiem un 
apsaimniekošanas sistēmām;
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Or. fr

Grozījums Nr. 153
Sophie Auconie

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka būtu jāsper drosmīgāki soļi, 
lai risinātu plastmasas atkritumu 
nelikumīga eksporta problēmu, tostarp 
stingrāk īstenojot ES regulas par atkritumu 
sūtījumiem, kā arī ieviešot stingrākas 
uzraudzības un pārbaudes sistēmas ostās un 
visās atkritumu apsaimniekošanas 
struktūrās; norāda, ka svarīga loma
nelikumīga eksporta apkarošanā ir ražotāja 
paplašinātās atbildības principa 
piemērošanai, kā arī patērētāju 
informētībai; turklāt uzskata, ka ES būtu 
jāveicina konsekventa atkritumu 
apsaimniekošanas principa piemērošana 
visos iespējamajos starptautiskajos 
forumos, nolīgumos un iestādēs; tāpat 
uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt piekļuvi 
uzticamiem, salīdzināmiem datiem par 
atkritumu plūsmām, par to ieplūdi Eiropā 
un izplūdi no Eiropas, to apjomiem un 
apsaimniekošanas sistēmām;

8. uzskata, ka būtu jāveic drosmīgāki 
pasākumi, lai risinātu plastmasas atkritumu 
nelikumīga eksporta problēmu, tostarp 
stingrāk īstenojot ES regulas par atkritumu 
sūtījumiem, kā arī ieviešot stingrākas 
uzraudzības un pārbaudes sistēmas ostās un 
visās atkritumu apsaimniekošanas 
struktūrās; norāda, ka svarīga nozīme
nelikumīga eksporta apkarošanā ir ražotāja 
paplašinātās atbildības principa 
piemērošanai, kā arī patērētāju 
informētībai; turklāt uzskata, ka ES būtu 
jāveicina konsekventa atkritumu 
apsaimniekošanas principa piemērošana 
visos iespējamajos starptautiskajos 
forumos, nolīgumos un iestādēs, jo īpaši 
attiecībā uz jūras atkritumiem; tāpat 
uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt piekļuvi 
uzticamiem, salīdzināmiem datiem par 
atkritumu plūsmām, par to ieplūdi Eiropā 
un izplūdi no Eiropas, to apjomiem un 
apsaimniekošanas sistēmām;

Or. fr

Grozījums Nr. 154
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka būtu jāsper drosmīgāki soļi, 
lai risinātu plastmasas atkritumu 

8. uzskata, ka dalībvalstīm un Eiropas 
Komisijai būtu jāveic konkrēti pasākumi, 
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nelikumīga eksporta problēmu, tostarp 
stingrāk īstenojot ES regulas par atkritumu 
sūtījumiem, kā arī ieviešot stingrākas 
uzraudzības un pārbaudes sistēmas ostās un 
visās atkritumu apsaimniekošanas 
struktūrās; norāda, ka svarīga loma
nelikumīga eksporta apkarošanā ir ražotāja 
paplašinātās atbildības principa 
piemērošanai, kā arī patērētāju 
informētībai; turklāt uzskata, ka ES būtu 
jāveicina konsekventa atkritumu 
apsaimniekošanas principa piemērošana 
visos iespējamajos starptautiskajos 
forumos, nolīgumos un iestādēs; tāpat 
uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt piekļuvi 
uzticamiem, salīdzināmiem datiem par 
atkritumu plūsmām, par to ieplūdi Eiropā 
un izplūdi no Eiropas, to apjomiem un 
apsaimniekošanas sistēmām;

lai risinātu plastmasas atkritumu 
nelikumīga eksporta problēmu, tostarp 
stingrāk īstenojot ES regulas par atkritumu 
sūtījumiem, kā arī ieviešot stingrākas 
uzraudzības un pārbaudes sistēmas ostās un 
visās atkritumu apsaimniekošanas 
struktūrās; norāda, ka svarīga nozīme
nelikumīga eksporta apkarošanā ir ražotāja 
paplašinātās atbildības principa 
piemērošanai, kā arī patērētāju 
informētībai; turklāt uzskata, ka ES būtu 
jāveicina konsekventa atkritumu 
apsaimniekošanas principa piemērošana 
visos iespējamajos starptautiskajos 
forumos, nolīgumos un iestādēs; tāpat 
uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt piekļuvi 
uzticamiem, salīdzināmiem datiem par 
atkritumu plūsmām, par to ieplūdi Eiropā 
un izplūdi no Eiropas, to apjomiem un 
apsaimniekošanas sistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. paļaujas uz to, ka Eiropas pašvaldības un 
vietējās pašvaldības pieliks visas pūles, lai 
motivētu pilsoņus pieņemt jēdzienu par 
aprites ekonomiku attiecībā uz plastmasas 
atkritumiem, mudinot ieviest efektīvas 
savākšanas un pārstrādes sistēmas un 
izveidojot piemērotus plastmasas atkritumu 
savākšanas punktus jo īpaši piekrastes 
rajonos; turklāt uzskata, ka pašvaldības 
varētu sniegt ievērojamu ieguldījumu 
plastmasas atkritumu apsaimniekošanas 
darbību saskaņošanā visā Eiropā, 
vienojoties par kopējiem standartiem un 
praksi;

9. uzskata, ka prioritārai jābūt pārstrādes 
infrastruktūru finansēšanai, nevis 
atkritumu apglabāšanas poligonu un 
atkritumu dedzināšanas finansēšanai, 
vienlaikus pienācīgi ņemot vērā katras 
kopienas vajadzības; paļaujas uz to, ka 
Eiropas pašvaldības un vietējās pašvaldības 
veltīs visas pūles, lai motivētu pilsoņus 
pieņemt jēdzienu par aprites ekonomiku 
attiecībā uz plastmasas atkritumiem, 
mudinot ieviest efektīvas savākšanas un 
pārstrādes sistēmas un izveidojot 
piemērotus plastmasas atkritumu 
savākšanas punktus, jo īpaši piekrastes 
rajonos; turklāt uzskata, ka pašvaldības 
varētu sniegt ievērojamu ieguldījumu 
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plastmasas atkritumu apsaimniekošanas 
darbību saskaņošanā visā Eiropā, 
vienojoties par kopējiem standartiem un 
praksi;

Or. ro

Grozījums Nr. 156
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. paļaujas uz to, ka Eiropas pašvaldības un 
vietējās pašvaldības pieliks visas pūles, lai 
motivētu pilsoņus pieņemt jēdzienu par 
aprites ekonomiku attiecībā uz plastmasas 
atkritumiem, mudinot ieviest efektīvas 
savākšanas un pārstrādes sistēmas un 
izveidojot piemērotus plastmasas atkritumu 
savākšanas punktus jo īpaši piekrastes 
rajonos; turklāt uzskata, ka pašvaldības 
varētu sniegt ievērojamu ieguldījumu 
plastmasas atkritumu apsaimniekošanas 
darbību saskaņošanā visā Eiropā, 
vienojoties par kopējiem standartiem un 
praksi;

9. paļaujas uz to, ka Eiropas pašvaldības un 
vietējās pašvaldības, saistītā rūpniecība un 
atkritumu apsaimniekošanas nozare veltīs
visas pūles, lai motivētu pilsoņus pieņemt 
jēdzienu par aprites ekonomiku attiecībā uz 
plastmasas atkritumiem, mudinot ieviest 
efektīvas savākšanas un pārstrādes 
sistēmas un izveidojot piemērotus 
plastmasas atkritumu savākšanas punktus,
jo īpaši piekrastes rajonos; turklāt uzskata, 
ka pašvaldības varētu sniegt ievērojamu 
ieguldījumu plastmasas atkritumu 
apsaimniekošanas darbību saskaņošanā 
visā Eiropā, vienojoties par kopējiem 
standartiem un praksi;

Or. fr

Grozījums Nr. 157
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. paļaujas uz to, ka Eiropas pašvaldības un 
vietējās pašvaldības pieliks visas pūles, lai 
motivētu pilsoņus pieņemt jēdzienu par 

9. paļaujas uz to, ka Eiropas pašvaldības un 
vietējās pašvaldības veltīs visas pūles, lai 
motivētu pilsoņus pieņemt jēdzienu par 



PE521.520v01-00 88/95 AM\1005775LV.doc

LV

aprites ekonomiku attiecībā uz plastmasas 
atkritumiem, mudinot ieviest efektīvas 
savākšanas un pārstrādes sistēmas un 
izveidojot piemērotus plastmasas atkritumu 
savākšanas punktus jo īpaši piekrastes 
rajonos; turklāt uzskata, ka pašvaldības 
varētu sniegt ievērojamu ieguldījumu 
plastmasas atkritumu apsaimniekošanas 
darbību saskaņošanā visā Eiropā, 
vienojoties par kopējiem standartiem un 
praksi;

aprites ekonomiku attiecībā uz plastmasas 
atkritumiem, atbalstot bīstamo plastmasas 
materiālu un piedevu un nepārstrādājamo 
plastmasas materiālu aizstāšanu, mudinot 
ieviest vienkāršas un efektīvas savākšanas 
un pārstrādes sistēmas un izveidojot 
piemērotus plastmasas atkritumu 
savākšanas punktus, jo īpaši piekrastes 
rajonos un ekoloģiski jutīgos rajonos; 
turklāt uzskata, ka pašvaldības varētu 
sniegt ievērojamu ieguldījumu plastmasas 
atkritumu apsaimniekošanas darbību 
saskaņošanā visā Eiropā, vienojoties par 
kopējiem standartiem un praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Inese Vaidere

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. paļaujas uz to, ka Eiropas pašvaldības un 
vietējās pašvaldības pieliks visas pūles, lai 
motivētu pilsoņus pieņemt jēdzienu par 
aprites ekonomiku attiecībā uz plastmasas 
atkritumiem, mudinot ieviest efektīvas 
savākšanas un pārstrādes sistēmas un 
izveidojot piemērotus plastmasas atkritumu 
savākšanas punktus jo īpaši piekrastes 
rajonos; turklāt uzskata, ka pašvaldības 
varētu sniegt ievērojamu ieguldījumu 
plastmasas atkritumu apsaimniekošanas 
darbību saskaņošanā visā Eiropā, 
vienojoties par kopējiem standartiem un 
praksi;

9. paļaujas uz to, ka Eiropas pašvaldības un 
vietējās pašvaldības veltīs visas pūles, lai 
motivētu pilsoņus pieņemt jēdzienu par 
aprites ekonomiku attiecībā uz plastmasas 
atkritumiem, mudinot ieviest efektīvas 
nodalīšanas, savākšanas, atkārtotas 
lietošanas un pārstrādes sistēmas un 
izveidojot piemērotus plastmasas atkritumu 
savākšanas punktus, jo īpaši piekrastes 
rajonos; turklāt uzskata, ka pašvaldības 
varētu sniegt ievērojamu ieguldījumu 
plastmasas atkritumu apsaimniekošanas 
darbību saskaņošanā visā Eiropā, 
vienojoties par kopējiem standartiem un 
praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Elena Oana Antonescu
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Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. paļaujas uz to, ka Eiropas pašvaldības un 
vietējās pašvaldības pieliks visas pūles, lai 
motivētu pilsoņus pieņemt jēdzienu par 
aprites ekonomiku attiecībā uz plastmasas 
atkritumiem, mudinot ieviest efektīvas 
savākšanas un pārstrādes sistēmas un 
izveidojot piemērotus plastmasas atkritumu 
savākšanas punktus jo īpaši piekrastes 
rajonos; turklāt uzskata, ka pašvaldības 
varētu sniegt ievērojamu ieguldījumu 
plastmasas atkritumu apsaimniekošanas 
darbību saskaņošanā visā Eiropā, 
vienojoties par kopējiem standartiem un 
praksi;

9. paļaujas uz to, ka Eiropas pašvaldības un 
vietējās pašvaldības veltīs visas pūles, lai 
motivētu pilsoņus pieņemt jēdzienu par 
aprites ekonomiku attiecībā uz plastmasas 
atkritumiem, mudinot ieviest efektīvas 
savākšanas un pārstrādes sistēmas un 
izveidojot piemērotus plastmasas atkritumu 
savākšanas punktus, jo īpaši piekrastes 
rajonos; turklāt uzskata, ka pašvaldības 
varētu sniegt ievērojamu ieguldījumu 
plastmasas atkritumu apsaimniekošanas 
darbību saskaņošanā visā Eiropā, 
vienojoties par kopējiem standartiem un 
praksi; mudina reģionālās iestādes 
sadarboties atkritumu pārrobežu 
apsaimniekošanas jomā, ja tas ir izdevīgi 
gan ekonomiskā, gan vides aspektā;

Or. ro

Grozījums Nr. 160
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. paļaujas uz to, ka Eiropas pašvaldības 
un vietējās pašvaldības pieliks visas pūles, 
lai motivētu pilsoņus pieņemt jēdzienu par 
aprites ekonomiku attiecībā uz plastmasas 
atkritumiem, mudinot ieviest efektīvas 
savākšanas un pārstrādes sistēmas un 
izveidojot piemērotus plastmasas 
atkritumu savākšanas punktus jo īpaši 
piekrastes rajonos; turklāt uzskata, ka 
pašvaldības varētu sniegt ievērojamu 
ieguldījumu plastmasas atkritumu 
apsaimniekošanas darbību saskaņošanā
visā Eiropā, vienojoties par kopējiem 
standartiem un praksi;

9. mudina Eiropas pašvaldības un vietējās 
pašvaldības veltīt visas pūles, lai motivētu 
pilsoņus pieņemt jēdzienu par aprites 
ekonomiku attiecībā uz plastmasas 
atkritumiem, mudinot ieviest efektīvas 
savākšanas un pārstrādes sistēmas un 
izveidojot piemērotu pārstrādes 
infrastruktūru, piemēram, plastmasas 
atkritumu savākšanas punktus; turklāt 
uzskata, ka pašvaldības varētu sniegt 
ievērojamu ieguldījumu plastmasas 
atkritumu apsaimniekošanas darbību 
uzlabošanā visā Eiropā, vienojoties par 
kopējiem standartiem un praksi jomās, kur 



PE521.520v01-00 90/95 AM\1005775LV.doc

LV

tas būtu lietderīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzskata, ka ir būtiski svarīgi vairot 
sabiedrības informētību par kaitējumu, ko 
plastmasas atkritumi rada videi, un par 
iespēju tos pārstrādāt, kā arī mudināt 
sabiedrību pēc iespējas neizmantot 
vienreizējas lietošanas plastmasas 
iepakojumu, to aizstājot vai nu ar videi 
mazāk kaitīgu vienreizējas lietošanas 
iepakojumu, vai ar atkārtoti lietojamu
iepakojumu;

Or. lt

Grozījums Nr. 162
Andrés Perelló Rodríguez

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a atgādina Komisijai, ka, gatavojot 
likumdošanas pasākumus, nevajadzētu 
aizmirst par atsevišķiem plastmasas 
atkritumu veidiem, jo īpaši par 
lauksaimniecībā izmantojamu plastmasu 
(piemēram, siltumnīcu plastmasu); šajā 
nolūkā ir jāveicina „lauksaimniecības 
savākšanas punktu” izveide, lai kontrolētu 
šādus atkritumus un tos nogādātu 
plastmasas materiālu pārstrādes centros 
vai enerģijas reģenerācijai;

Or. es
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Grozījums Nr. 163
Sophie Auconie

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a prasa sākt rūpniecības produktu 
plānotās novecošanās problēmas 
izskatīšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 164
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina ieviest Eiropas dienu, kura 
veltīta plastmasas atkritumu jautājumam 
un kurā pilsoņiem būtu iespēja jebkādā 
apjomā nodot plastmasas atkritumus 
iepriekš noteiktos nodošanas punktos, 
saņemot par to atbilstošu naudas 
kompensāciju, tādējādi nodrošinot 
pārstrādājamas plastmasas piegādi un 
uzlabojot sabiedrības informētību par 
pārstrādi; uzskata, ka šis pasākums varētu 
ietvert arī apdzīvotu vietu pludmales 
uzkopšanas pasākumus kā simbolisku 
ieguldījumu plastmasas atkritumu radītā 
piekrastes piesārņojuma ierobežošanā;

10. uzskata, ka būtu jāpievērš lielāka 
uzmanība konkrētām darbībām un 
iedzīvotāju informēšanas kampaņām par 
pārstrādi; uzskata, ka arī apdzīvotu vietu 
pludmales uzkopšanas pasākumi veicina 
informētību un plastmasas atkritumu 
radītā piekrastes piesārņojuma
ierobežošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 165
Anna Rosbach

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina ieviest Eiropas dienu, kura 
veltīta plastmasas atkritumu jautājumam 
un kurā pilsoņiem būtu iespēja jebkādā 
apjomā nodot plastmasas atkritumus 
iepriekš noteiktos nodošanas punktos, 
saņemot par to atbilstošu naudas 
kompensāciju, tādējādi nodrošinot 
pārstrādājamas plastmasas piegādi un 
uzlabojot sabiedrības informētību par 
pārstrādi; uzskata, ka šis pasākums varētu 
ietvert arī apdzīvotu vietu pludmales 
uzkopšanas pasākumus kā simbolisku
ieguldījumu plastmasas atkritumu radītā 
piekrastes piesārņojuma ierobežošanā;

10. aicina izstrādāt iniciatīvas, lai 
palielinātu sabiedrības informētību par
atkritumu pārstrādi, tostarp skolās; 
uzskata, ka šādas iniciatīvas varētu ietvert 
apdzīvotu vietu pludmales uzkopšanas 
pasākumus kā ieguldījumu plastmasas 
atkritumu radītā piekrastes piesārņojuma 
ierobežošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina ieviest Eiropas dienu, kura 
veltīta plastmasas atkritumu jautājumam un 
kurā pilsoņiem būtu iespēja jebkādā 
apjomā nodot plastmasas atkritumus 
iepriekš noteiktos nodošanas punktos, 
saņemot par to atbilstošu naudas 
kompensāciju, tādējādi nodrošinot 
pārstrādājamas plastmasas piegādi un 
uzlabojot sabiedrības informētību par 
pārstrādi; uzskata, ka šis pasākums varētu 
ietvert arī apdzīvotu vietu pludmales 
uzkopšanas pasākumus kā simbolisku 
ieguldījumu plastmasas atkritumu radītā 
piekrastes piesārņojuma ierobežošanā;

10. uzskata, ka lielāka uzmanība ir jāvelta 
konkrētām darbībām un informētības 
palielināšanas kampaņām; aicina šajā 
nolūkā ieviest Eiropas dienu, kura veltīta 
plastmasas atkritumu jautājumam un kurā 
pilsoņiem būtu iespēja jebkādā apjomā 
nodot plastmasas atkritumus iepriekš 
noteiktos nodošanas punktos, saņemot par 
to atbilstošu naudas kompensāciju, tādējādi 
nodrošinot pārstrādājamas plastmasas 
piegādi un uzlabojot sabiedrības 
informētību par pārstrādi; uzskata, ka šis 
pasākums varētu ietvert arī apdzīvotu vietu 
pludmales uzkopšanas pasākumus kā 
simbolisku ieguldījumu plastmasas 
atkritumu radītā piekrastes piesārņojuma 
ierobežošanā un kā atbalstu vēl plašākai 
iniciatīvai, piemēram, „Eiropas 
sakopšanas nedēļa”, lai novērstu 
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atkritumu piesārņojumu jebkādā vidē;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina ieviest Eiropas dienu, kura 
veltīta plastmasas atkritumu jautājumam un 
kurā pilsoņiem būtu iespēja jebkādā 
apjomā nodot plastmasas atkritumus 
iepriekš noteiktos nodošanas punktos, 
saņemot par to atbilstošu naudas 
kompensāciju, tādējādi nodrošinot 
pārstrādājamas plastmasas piegādi un 
uzlabojot sabiedrības informētību par 
pārstrādi; uzskata, ka šis pasākums varētu 
ietvert arī apdzīvotu vietu pludmales
uzkopšanas pasākumus kā simbolisku 
ieguldījumu plastmasas atkritumu radītā 
piekrastes piesārņojuma ierobežošanā;

10. lai veicinātu informētības 
palielināšanu, aicina veikt konkrētus 
kampaņveida pasākumus, piemēram, 
ieviešot Eiropas dienu, kura veltīta 
plastmasas atkritumu jautājumam un kurā 
pilsoņiem būtu iespēja jebkādā apjomā 
nodot plastmasas atkritumus iepriekš 
noteiktos nodošanas punktos, saņemot par 
to atbilstošu naudas kompensāciju, tādējādi 
nodrošinot pārstrādājamas plastmasas 
piegādi un uzlabojot sabiedrības 
informētību par pārstrādi, vai tādus 
pasākumus kā diena „Sakopsim Eiropu”, 
tostarp apdzīvotu vietu sakopšanas 
pasākumus kā simbolisku ieguldījumu 
plastmasas atkritumu radītā piesārņojuma 
ierobežošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina ieviest Eiropas dienu, kura 
veltīta plastmasas atkritumu jautājumam un 
kurā pilsoņiem būtu iespēja jebkādā 
apjomā nodot plastmasas atkritumus 
iepriekš noteiktos nodošanas punktos,

10. aicina ieviest Eiropas dienu, kura 
veltīta plastmasas atkritumu jautājumam un 
kurā pilsoņiem būtu iespēja jebkādā 
apjomā nodot plastmasas atkritumus 
iepriekš noteiktos nodošanas punktos, 
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saņemot par to atbilstošu naudas 
kompensāciju, tādējādi nodrošinot 
pārstrādājamas plastmasas piegādi un 
uzlabojot sabiedrības informētību par 
pārstrādi; uzskata, ka šis pasākums varētu 
ietvert arī apdzīvotu vietu pludmales 
uzkopšanas pasākumus kā simbolisku 
ieguldījumu plastmasas atkritumu radītā 
piekrastes piesārņojuma ierobežošanā;

tādējādi nodrošinot pārstrādājamas 
plastmasas piegādi un uzlabojot 
sabiedrības informētību par pārstrādi; 
uzskata, ka šis pasākums varētu ietvert arī 
apdzīvotu vietu pludmales uzkopšanas 
pasākumus kā simbolisku ieguldījumu 
plastmasas atkritumu radītā piekrastes 
piesārņojuma ierobežošanā; aicina 
apvienot šo pasākuma veidu ar 
„Darīsim!” (Let's do it) kampaņām, 
Eiropas atkritumu samazināšanas nedēļu 
un gaidāmo Eiropas sakopšanas dienu;

Or. fr

Grozījums Nr. 169
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina ieviest Eiropas dienu, kura 
veltīta plastmasas atkritumu jautājumam un 
kurā pilsoņiem būtu iespēja jebkādā 
apjomā nodot plastmasas atkritumus 
iepriekš noteiktos nodošanas punktos, 
saņemot par to atbilstošu naudas
kompensāciju, tādējādi nodrošinot 
pārstrādājamas plastmasas piegādi un 
uzlabojot sabiedrības informētību par 
pārstrādi; uzskata, ka šis pasākums varētu 
ietvert arī apdzīvotu vietu pludmales
uzkopšanas pasākumus kā simbolisku 
ieguldījumu plastmasas atkritumu radītā 
piekrastes piesārņojuma ierobežošanā;

10. aicina ieviest Eiropas dienu, kura 
veltīta plastmasas atkritumu jautājumam un 
kurā pilsoņiem būtu iespēja jebkādā 
apjomā nodot plastmasas atkritumus 
iepriekš noteiktos nodošanas punktos, 
saņemot par to atbilstošu kompensāciju, 
tādējādi nodrošinot pārstrādājamas 
plastmasas piegādi un uzlabojot 
sabiedrības informētību par pārstrādi; 
uzskata, ka šis pasākums varētu ietvert arī 
apdzīvotu vietu vides sakopšanas
pasākumus kā simbolisku ieguldījumu 
plastmasas atkritumu radītā vides 
piesārņojuma ierobežošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina ieviest Eiropas dienu, kura 
veltīta plastmasas atkritumu jautājumam un 
kurā pilsoņiem būtu iespēja jebkādā 
apjomā nodot plastmasas atkritumus 
iepriekš noteiktos nodošanas punktos, 
saņemot par to atbilstošu naudas 
kompensāciju, tādējādi nodrošinot
pārstrādājamas plastmasas piegādi un 
uzlabojot sabiedrības informētību par 
pārstrādi; uzskata, ka šis pasākums varētu 
ietvert arī apdzīvotu vietu pludmales 
uzkopšanas pasākumus kā simbolisku 
ieguldījumu plastmasas atkritumu radītā 
piekrastes piesārņojuma ierobežošanā;

10. aicina ieviest Eiropas dienu, kura 
veltīta plastmasas atkritumu jautājumam un 
kurā pilsoņiem būtu iespēja nodot savāktos
plastmasas atkritumus iepriekš noteiktos 
nodošanas punktos, saņemot par to 
atbilstošu naudas kompensāciju, tādējādi
veicinot pārstrādājamas plastmasas piegādi 
un uzlabojot sabiedrības informētību par 
pārstrādi; uzskata, ka šis pasākums varētu 
ietvert arī apdzīvotu vietu pludmales 
uzkopšanas pasākumus kā simbolisku 
ieguldījumu plastmasas atkritumu radītā 
piekrastes piesārņojuma ierobežošanā;

Or. fi

Grozījums Nr. 171
Gerben-Jan Gerbrandy

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina ieviest Eiropas dienu, kura 
veltīta plastmasas atkritumu jautājumam un 
kurā pilsoņiem būtu iespēja jebkādā 
apjomā nodot plastmasas atkritumus 
iepriekš noteiktos nodošanas punktos, 
saņemot par to atbilstošu naudas 
kompensāciju, tādējādi nodrošinot 
pārstrādājamas plastmasas piegādi un 
uzlabojot sabiedrības informētību par 
pārstrādi; uzskata, ka šis pasākums varētu 
ietvert arī apdzīvotu vietu pludmales 
uzkopšanas pasākumus kā simbolisku 
ieguldījumu plastmasas atkritumu radītā 
piekrastes piesārņojuma ierobežošanā;

10. aicina ieviest Eiropas dienu, kura 
veltīta plastmasas atkritumu jautājumam un 
kurā pilsoņiem būtu iespēja jebkādā 
apjomā nodot plastmasas atkritumus 
iepriekš noteiktos nodošanas punktos, 
piemēram, saņemot par to atbilstošu 
naudas kompensāciju, tādējādi nodrošinot 
pārstrādājamas plastmasas piegādi un 
uzlabojot sabiedrības informētību par 
pārstrādi; uzskata, ka šis pasākums varētu 
ietvert arī apdzīvotu vietu pludmales 
uzkopšanas pasākumus kā simbolisku 
ieguldījumu plastmasas atkritumu radītā 
piekrastes piesārņojuma ierobežošanā;

Or. en


