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Grozījums Nr. 32
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
dēļ ievērojams daudzums šādu maisiņu 
nonāk gružos un resursi tiek izmantoti 
neefektīvi, un, ja nebūs rīcības šajā 
jautājumā, ir sagaidāms maisiņu patēriņa 
pieaugums. Piegružošana ar plastmasas 
iepirkumu maisiņiem veicina jūras 
piesārņošanu ar atkritumiem, un šī 
problēma apdraud jūras ekosistēmas visā 
pasaulē.

(2) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
dēļ ievērojams daudzums šādu maisiņu 
nonāk gružos un resursi tiek izmantoti 
neefektīvi, un, ja nebūs rīcības šajā 
jautājumā, ir sagaidāms maisiņu patēriņa 
pieaugums. Piegružošana ar plastmasas 
iepirkumu maisiņiem veicina jūras un 
sauszemes piesārņošanu, un šī problēma 
apdraud ekosistēmas visā pasaulē.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
dēļ ievērojams daudzums šādu maisiņu 
nonāk gružos un resursi tiek izmantoti 
neefektīvi, un, ja nebūs rīcības šajā 
jautājumā, ir sagaidāms maisiņu patēriņa 
pieaugums. Piegružošana ar plastmasas 
iepirkumu maisiņiem veicina jūras 
piesārņošanu ar atkritumiem, un šī
problēma apdraud jūras ekosistēmas visā 
pasaulē.

(2) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
dēļ ievērojams daudzums šādu maisiņu 
nonāk gružos un resursi tiek izmantoti 
neefektīvi, un, ja nebūs rīcības šajā 
jautājumā, ir sagaidāms maisiņu patēriņa 
pieaugums. Piegružošana ar plastmasas 
iepirkumu maisiņiem veicina jūras 
piesārņošanu ar atkritumiem, un šī 
problēma apdraud jūras ekosistēmas visā 
pasaulē. Problēmu vēl vairāk saasina tas, 
ka vairākums parasto plastmasas maisiņu, 
ko pašlaik izmanto visās dalībvalstīs, nav 
bioloģiski noārdāmi un kompostējami.

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
dēļ ievērojams daudzums šādu maisiņu 
nonāk gružos un resursi tiek izmantoti 
neefektīvi, un, ja nebūs rīcības šajā 
jautājumā, ir sagaidāms maisiņu patēriņa 
pieaugums. Piegružošana ar plastmasas 
iepirkumu maisiņiem veicina jūras 
piesārņošanu ar atkritumiem, un šī 
problēma apdraud jūras ekosistēmas visā 
pasaulē.

(2) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
dēļ ievērojams daudzums šādu maisiņu 
nonāk gružos un resursi tiek izmantoti 
neefektīvi, un, ja nebūs rīcības šajā 
jautājumā, ir sagaidāms maisiņu patēriņa 
pieaugums. Piegružošana ar plastmasas 
iepirkumu maisiņiem ir sarežģīta vides 
problēma un veicina jūras piesārņošanu ar 
atkritumiem, un šī problēma apdraud jūras 
ekosistēmas visā pasaulē.

Or. sv

Grozījums Nr. 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
dēļ ievērojams daudzums šādu maisiņu 
nonāk gružos un resursi tiek izmantoti 
neefektīvi, un, ja nebūs rīcības šajā 
jautājumā, ir sagaidāms maisiņu patēriņa 
pieaugums. Piegružošana ar plastmasas 
iepirkumu maisiņiem veicina jūras 
piesārņošanu ar atkritumiem, un šī 
problēma apdraud jūras ekosistēmas visā 
pasaulē.

(2) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
dēļ ievērojams daudzums šādu maisiņu 
nonāk gružos un resursi tiek izmantoti 
neefektīvi, un, ja nebūs rīcības šajā 
jautājumā, ir sagaidāms maisiņu patēriņa 
pieaugums. Piegružošana ar plastmasas 
iepirkumu maisiņiem ir radusies šādu 
atkritumu nepietiekamas 
apsaimniekošanas dēļ atsevišķās 
dalībvalstīs un veicina jūras piesārņošanu 
ar atkritumiem, un šī problēma apdraud 
jūras ekosistēmas visā pasaulē.

Or. es
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Grozījums Nr. 36
Anna Rosbach

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
dēļ ievērojams daudzums šādu maisiņu 
nonāk gružos un resursi tiek izmantoti 
neefektīvi, un, ja nebūs rīcības šajā 
jautājumā, ir sagaidāms maisiņu patēriņa 
pieaugums. Piegružošana ar plastmasas 
iepirkumu maisiņiem veicina jūras 
piesārņošanu ar atkritumiem, un šī 
problēma apdraud jūras ekosistēmas visā 
pasaulē.

(2) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
dēļ ievērojams daudzums šādu maisiņu 
nonāk gružos un resursi tiek izmantoti 
neefektīvi, un, ja nebūs rīcības šajā 
jautājumā, ir sagaidāms maisiņu patēriņa 
pieaugums. Piegružošana ar plastmasas 
iepirkumu maisiņiem veicina jūras 
piesārņošanu ar atkritumiem, un šī 
problēma apdraud jūras un saldūdens
ekosistēmas visā pasaulē.

Or. en

Pamatojums

Piesārņošana ar atkritumiem skar ne tikai jūras ekosistēmas, bet arī daudzas saldūdens 
ekosistēmas, piemēram, upes un ezerus.

Grozījums Nr. 37
Marusya Lyubcheva

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
dēļ ievērojams daudzums šādu maisiņu 
nonāk gružos un resursi tiek izmantoti 
neefektīvi, un, ja nebūs rīcības šajā 
jautājumā, ir sagaidāms maisiņu patēriņa 
pieaugums. Piegružošana ar plastmasas 
iepirkumu maisiņiem veicina jūras 
piesārņošanu ar atkritumiem, un šī 
problēma apdraud jūras ekosistēmas visā 

(2) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
dēļ uzkrājas ievērojams daudzums 
atkritumu, nelietderīgi tiek izmantota 
atkritumu apglabāšanas poligonu jauda,
ievērojams daudzums šādu maisiņu nonāk 
gružos un resursi tiek izmantoti neefektīvi, 
un, ja nebūs rīcības šajā jautājumā, ir 
sagaidāms maisiņu patēriņa pieaugums. 
Piegružošana ar plastmasas iepirkumu 
maisiņiem rada vides piesārņojumu un
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pasaulē. palielina ūdenstilpņu piesārņotību ar 
atkritumiem, un šī problēma apdraud 
akvakultūras ekosistēmas visā pasaulē.

Or. bg

Grozījums Nr. 38
Franco Bonanini

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
dēļ ievērojams daudzums šādu maisiņu 
nonāk gružos un resursi tiek izmantoti 
neefektīvi, un, ja nebūs rīcības šajā 
jautājumā, ir sagaidāms maisiņu patēriņa 
pieaugums. Piegružošana ar plastmasas 
iepirkumu maisiņiem veicina jūras 
piesārņošanu ar atkritumiem, un šī 
problēma apdraud jūras ekosistēmas visā 
pasaulē.

(2) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
dēļ ievērojams daudzums šādu maisiņu 
nonāk gružos un resursi tiek izmantoti 
neefektīvi, un, ja nebūs rīcības šajā 
jautājumā, ir sagaidāms maisiņu patēriņa 
pieaugums. Piegružošana ar plastmasas 
iepirkumu maisiņiem ir kaitīga videi un
nopietni apdraud ekosistēmas visā pasaulē, 
jo īpaši jūras un citas īpaši nestabilas 
ekosistēmas, tostarp aizsargājamās 
teritorijas un nacionālos parkus.

Or. it

Grozījums Nr. 39
Biljana Borzan

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Turklāt ir skaidrs, ka plastmasas 
iepirkumu maisiņu uzkrāšanās vidē 
nelabvēlīgi ietekmē atsevišķas ekonomikas 
nozares, piemēram, tūrismu.

Or. hr
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Grozījums Nr. 40
Andrés Perelló Rodríguez

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Lai sasniegtu plastmasas maisiņu 
patēriņa samazinājuma mērķi, īpaši 
svarīgi ir veikt pasākumus, kas 
galvenokārt ir paredzēti to izmantošanas 
novēršanai un samazināšanai līdz 
minimālajam līmenim, mudinot ražotājus 
ražojumu izstrādes posmā izvēlēties 
alternatīvus un ilgtspējīgākus materiālus.

Or. es

Grozījums Nr. 41
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lielākā daļa no Savienībā kopumā 
patērētajiem plastmasas iepirkumu 
maisiņiem ir plastmasas iepirkumu maisiņi, 
kuru materiāla biezums nepārsniedz 
50 mikronus, un šādus maisiņus retāk 
izmanto atkārtoti, un tie biežāk nonāk 
gružos.

(3) Lielākā daļa no Savienībā kopumā 
patērētajiem vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņiem ir plastmasas iepirkumu maisiņi 
un šādus maisiņus retāk izmanto atkārtoti, 
un tie biežāk nonāk gružos.

Or. de

Grozījums Nr. 42
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lielākā daļa no Savienībā kopumā 
patērētajiem plastmasas iepirkumu 
maisiņiem ir plastmasas iepirkumu maisiņi, 
kuru materiāla biezums nepārsniedz 
50 mikronus, un šādus maisiņus retāk 
izmanto atkārtoti, un tie biežāk nonāk 
gružos.

(3) Lielākā daļa no Savienībā kopumā 
patērētajiem plastmasas iepirkumu 
maisiņiem ir plastmasas iepirkumu maisiņi, 
kuru materiāla biezums nepārsniedz 
50 mikronus, un šādus maisiņus retāk 
izmanto atkārtoti, tie biežāk nonāk gružos 
un, tā kā tie ir ļoti viegli, visticamāk, tie 
nonāks vidē gan uz zemes, gan jūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lielākā daļa no Savienībā kopumā 
patērētajiem plastmasas iepirkumu 
maisiņiem ir plastmasas iepirkumu 
maisiņi, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus, un šādus 
maisiņus retāk izmanto atkārtoti, un tie 
biežāk nonāk gružos.

(3) Atkarībā no vairākumā Savienībā 
kopumā patērēto plastmasas iepirkumu 
maisiņu kvalitātes plastmasas iepirkumu 
maisiņus, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus, dažās 
dalībvalstīs retāk izmanto atkārtoti, un 
tādēļ tie, iespējams, biežāk nonāk gružos.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Marusya Lyubcheva

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lielākā daļa no Savienībā kopumā 
patērētajiem plastmasas iepirkumu 
maisiņiem ir plastmasas iepirkumu maisiņi, 
kuru materiāla biezums nepārsniedz 

(3) Lielākā daļa no Savienībā kopumā 
patērētajiem plastmasas iepirkumu 
maisiņiem ir plastmasas iepirkumu maisiņi, 
kuru materiāla biezums nepārsniedz 
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50 mikronus, un šādus maisiņus retāk 
izmanto atkārtoti, un tie biežāk nonāk 
gružos.

50 mikronus, un šādus maisiņus retāk 
izmanto atkārtoti, un tie biežāk nonāk 
atkritumu plūsmās vai gružos.

Or. bg

Grozījums Nr. 45
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņi ir vienreiz lietojami, jo tos var 
izmantot tikai vienā iepirkšanās reizē, lai 
gan tie ir atkārtoti izmantojami arī citiem 
mērķiem, piemēram, mājsaimniecības 
atkritumu turēšanai vai izmešanai.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Anna Rosbach

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Neraugoties uz to, ka plastmasas 
maisiņi ir pilnībā pārstrādājami, 
pašreizējie pārstrādes rādītāji Savienībā 
joprojām ir zemi, jo netiek veikta atsevišķa 
plastmasas maisiņu savākšana.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi



PE528.033v01-00 10/71 AM\1016927LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Izmantojot maisiņus, kas ir bioloģiski 
noārdāmi noteiktos rūpnieciskos un vides 
apstākļos, var samazināt videi radīto slogu 
tajās dalībvalstīs, kuras ir apņēmušās 
panākt samazinājumu; Kopīgā 
pētniecības centra tehniskajos 
priekšlikumos par bioloģiski noārdāmo 
atkritumu beigu posma kritēriju 
noteikšanu, ES standartā EN 13432 un 
Eiropas Parlamenta rezolūcijā par 
Eiropas stratēģiju attiecībā uz plastmasas 
atkritumiem vidē (2013/2113(INI)), ir 
paredzētas inovatīvas politikas iniciatīvas 
vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu 
lietošanas un ietekmes samazināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Plastmasas maisiņus, kuru materiāla 
biezums nepārsniedz 10 mikronus, 
higiēnas un pārtikas drošuma prasību 
ievērošanas nolūkā parasti izmanto 
svaigu vai neiepakotu pārtikas produktu 
iepirkumiem, kā arī tādēļ, ka nav 
alternatīvu iepakojumu. Pirms tiek veikti 
pasākumi to izmantošanas ierobežošanai, 
jāņem vērā, ka tie ir mazāk kaitīgi nekā 
līdzīgu produktu iepakošanai izmantotais 
materiāls. Iegādājoties svaigus un 
neiepakotus pārtikas produktus, tiek 
novērsta pārtikas izšķērdēšana, jo 
patērētājiem tiek dota iespēja iegādāties 
pārtiku tieši vajadzīgajā, nevis iepriekš 
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iepakotā daudzumā, tādējādi atvieglojot
bojāto produktu izņemšanu no 
apgrozības, neradot vajadzību likvidēt visu 
iepriekš iepakoto produktu partijas.

Or. es

Grozījums Nr. 49
Anna Rosbach

Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Viena no metodēm, kā novērst 
piegružošanu un panākt augstākus 
savākšanas un pārstrādes rādītājus, 
varētu būt plastmasas iepirkumu maisiņu 
kompensācijas sistēmas ieviešana, kas ir 
līdzīga vairākās dalībvalstīs jau ieviestajai 
stikla, plastmasas un metāla konteineru 
kompensācijas sistēmai.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Anna Rosbach

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņš
Savienībā ir ļoti dažāds, jo patēriņa 
ieradumi, informētība par vides 
jautājumiem un dalībvalstu veikto politikas 
pasākumu efektivitāte atšķiras. Dažas 
dalībvalstis ir spējušas ievērojami 
samazināt plastmasas iepirkumu maisiņu 
patēriņa līmeni — vidējais patēriņa līmenis 
septiņās dalībvalstīs, kurām ir vislabākie 
sasniegumi, atbilst tikai 20 % no ES vidējā 

(4) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa
un pārstrādes līmenis Savienībā ir ļoti 
dažāds, jo patēriņa ieradumi, informētība 
par vides jautājumiem, atkritumu 
savākšanas un pārstrādes stratēģijas un 
dalībvalstu veikto politikas pasākumu 
efektivitāte atšķiras. Dažas dalībvalstis ir 
spējušas ievērojami samazināt plastmasas 
iepirkumu maisiņu patēriņa līmeni —
vidējais patēriņa līmenis septiņās 
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patēriņa. dalībvalstīs, kurām ir vislabākie 
sasniegumi, atbilst tikai 20 % no ES vidējā 
patēriņa.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Biljana Borzan

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņš 
Savienībā ir ļoti dažāds, jo patēriņa 
ieradumi, informētība par vides 
jautājumiem un dalībvalstu veikto politikas 
pasākumu efektivitāte atšķiras. Dažas 
dalībvalstis ir spējušas ievērojami 
samazināt plastmasas iepirkumu maisiņu 
patēriņa līmeni — vidējais patēriņa līmenis 
septiņās dalībvalstīs, kurām ir vislabākie 
sasniegumi, atbilst tikai 20 % no ES vidējā 
patēriņa.

(4) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņš 
Savienībā ir ļoti dažāds, jo patēriņa 
ieradumi, informētība par vides 
jautājumiem un dalībvalstu veikto politikas 
pasākumu efektivitāte atšķiras. Dažas 
dalībvalstis ir spējušas ievērojami 
samazināt plastmasas iepirkumu maisiņu 
patēriņa līmeni — vidējais patēriņa līmenis 
septiņās dalībvalstīs, kurām ir vislabākie 
sasniegumi, atbilst tikai 20 % no ES vidējā 
patēriņa. Nosakot obligātos pasākumus un 
mērķus, attiecīgi jāņem vērā atsevišķo 
dalībvalstu līdz šim sasniegtie rezultāti 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
līmeņa samazināšanā.

Or. hr

Grozījums Nr. 52
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņš 
Savienībā ir ļoti dažāds, jo patēriņa 
ieradumi, informētība par vides 
jautājumiem un dalībvalstu veikto politikas 

(4) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņš 
Savienībā ir ļoti dažāds, jo tajās ir ne tikai 
atšķirīgi patēriņa ieradumi un informētība 
par vides jautājumiem, bet galvenokārt



AM\1016927LV.doc 13/71 PE528.033v01-00

LV

pasākumu efektivitāte atšķiras. Dažas 
dalībvalstis ir spējušas ievērojami 
samazināt plastmasas iepirkumu maisiņu 
patēriņa līmeni — vidējais patēriņa līmenis 
septiņās dalībvalstīs, kurām ir vislabākie 
sasniegumi, atbilst tikai 20 % no ES vidējā 
patēriņa.

atšķiras dalībvalstu veikto politikas 
pasākumu efektivitāte. Dažas dalībvalstis ir 
spējušas ievērojami samazināt plastmasas 
iepirkumu maisiņu patēriņa līmeni —
vidējais patēriņa līmenis septiņās 
dalībvalstīs, kurām ir vislabākie 
sasniegumi, atbilst tikai 20 % no ES vidējā 
patēriņa.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņš 
Savienībā ir ļoti dažāds, jo patēriņa 
ieradumi, informētība par vides 
jautājumiem un dalībvalstu veikto politikas 
pasākumu efektivitāte atšķiras. Dažas 
dalībvalstis ir spējušas ievērojami 
samazināt plastmasas iepirkumu maisiņu 
patēriņa līmeni — vidējais patēriņa līmenis 
septiņās dalībvalstīs, kurām ir vislabākie 
sasniegumi, atbilst tikai 20 % no ES vidējā
patēriņa.

(4) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņš 
Savienībā ir ļoti dažāds, jo patēriņa 
ieradumi, informētība par vides 
jautājumiem un dalībvalstu veikto politikas 
pasākumu efektivitāte atšķiras. Dažas 
dalībvalstis ir spējušas ievērojami 
samazināt plastmasas iepirkumu maisiņu 
patēriņa līmeni — vidējais patēriņa līmenis 
septiņās dalībvalstīs, kurām ir vislabākie 
sasniegumi, atbilst tikai 20 % no ES vidējā 
patēriņa. ES būtu aktīvi jāveicina 
pasākumi, lai dalībvalstīs palielinātu 
plastmasas maisiņu pārstrādes apjomu.

Or. sv

Grozījums Nr. 54
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Pieejamie dati par plastmasas 
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iepirkumu maisiņu izmantošanu ES 
skaidri apliecina, ka to patēriņš ir zemāks 
vai ir samazinājies tajās dalībvalstīs, 
kurās pārtikas mazumtirgotāji 
nenodrošina plastmasas iepirkumu 
maisiņus par brīvu, bet gan par nelielu 
samaksu.

Or. de

Grozījums Nr. 55
Andrés Perelló Rodríguez

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Turklāt ir pierādīts, ka patērētāju 
informēšanai ir izšķiroša nozīme visu ar 
plastmasas maisiņu patēriņa 
samazināšanu saistīto mērķu sasniegšanā. 
Tādēļ ir jāveic pasākumi iestāžu līmenī, 
lai vairotu izpratni par plastmasas 
maisiņu ietekmi uz vidi un atteiktos no 
pašreizējā uzskata, ka plastmasa ir 
nekaitīga, lēta un pavisam nevērtīga 
prece.

Or. es

Grozījums Nr. 56
Andrés Perelló Rodríguez

Direktīvas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Šajā saistībā dalībvalstīm jāiesaka arī 
parastajos maisiņos ievietot īsus 
paziņojumus vai brīdinājumus par 
bioloģiski nenoārdāmas plastmasas 
atkritumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.
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Or. es

Grozījums Nr. 57
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai veicinātu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu vidējā patēriņa līmeņa 
līdzīgu samazināšanos, dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības atkritumu 
apsaimniekošanas politikas vispārējiem 
mērķiem un atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju, kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) par 
atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu, būtu jāveic pasākumi tādu 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanai, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus. Veicot šādus 
samazināšanas pasākumus, būtu jāņem 
vērā pašreizējais plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa līmenis atsevišķās 
dalībvalstīs, un augstāka līmeņa gadījumā 
centieniem vajadzētu būt vērienīgākiem. 
Lai pārraudzītu panākumus plastmasas 
iepirkumu maisiņu izmantošanas 
samazināšanā, valsts iestādes saskaņā ar 
Direktīvas 94/62/EK 17. pantu sniegs to 
rīcībā esošo informāciju.

(5) Lai veicinātu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu vidējā patēriņa līmeņa 
līdzīgu samazināšanos, dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības atkritumu 
apsaimniekošanas politikas vispārējiem 
mērķiem un atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju, kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) par 
atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu, būtu jāveic pasākumi tādu 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanai, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 25 mikronus. Veicot šādus 
samazināšanas pasākumus, būtu jāņem 
vērā pašreizējais plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa līmenis atsevišķās 
dalībvalstīs, un augstāka līmeņa gadījumā 
centieniem vajadzētu būt vērienīgākiem. 
Lai pārraudzītu panākumus plastmasas 
iepirkumu maisiņu izmantošanas 
samazināšanā, valsts iestādes saskaņā ar 
Direktīvas 94/62/EK 17. pantu sniegs to 
rīcībā esošo informāciju.

Or. de

Pamatojums

Materiāla biezuma ierobežošana līdz 50 mikroniem radītu situāciju, kad tiek saražots vēl 
lielāks skaits vēl biezāku plastmasas iepirkumu maisiņu, kādēļ tiktu izšķiesti resursi. Tādējādi 
tiktu radītas problēmas videi un ekonomikai. Daudz lietderīgāk būtu ierobežot materiāla 
biezumu līdz 25 mikroniem.
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Grozījums Nr. 58
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai veicinātu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu vidējā patēriņa līmeņa 
līdzīgu samazināšanos, dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības atkritumu 
apsaimniekošanas politikas vispārējiem 
mērķiem un atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju, kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) par 
atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu, būtu jāveic pasākumi tādu 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanai, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus. Veicot šādus 
samazināšanas pasākumus, būtu jāņem 
vērā pašreizējais plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa līmenis atsevišķās 
dalībvalstīs, un augstāka līmeņa gadījumā 
centieniem vajadzētu būt vērienīgākiem. 
Lai pārraudzītu panākumus plastmasas 
iepirkumu maisiņu izmantošanas 
samazināšanā, valsts iestādes saskaņā ar 
Direktīvas 94/62/EK 17. pantu sniegs to 
rīcībā esošo informāciju.

(5) Lai veicinātu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu vidējā patēriņa līmeņa 
līdzīgu samazināšanos, dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības atkritumu 
apsaimniekošanas politikas vispārējiem 
mērķiem un atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju, kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) par 
atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu, būtu jāveic pasākumi tādu 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanai, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus un kuru 
atkārtotas izmantošanas iespējas ir 
ierobežotas. Veicot šādus samazināšanas 
pasākumus, būtu jāņem vērā pašreizējais 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
līmenis atsevišķās dalībvalstīs, un augstāka 
līmeņa gadījumā centieniem vajadzētu būt 
vērienīgākiem. Lai pārraudzītu panākumus 
plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas samazināšanā, valsts iestādes 
saskaņā ar Direktīvas 94/62/EK 17. pantu 
sniegs to rīcībā esošo informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai veicinātu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu vidējā patēriņa līmeņa 

(5) Lai veicinātu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu vidējā patēriņa līmeņa 
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līdzīgu samazināšanos, dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības atkritumu 
apsaimniekošanas politikas vispārējiem 
mērķiem un atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju, kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) par 
atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu, būtu jāveic pasākumi tādu 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanai, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus. Veicot šādus 
samazināšanas pasākumus, būtu jāņem 
vērā pašreizējais plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa līmenis atsevišķās 
dalībvalstīs, un augstāka līmeņa gadījumā 
centieniem vajadzētu būt vērienīgākiem. 
Lai pārraudzītu panākumus plastmasas 
iepirkumu maisiņu izmantošanas 
samazināšanā, valsts iestādes saskaņā ar 
Direktīvas 94/62/EK 17. pantu sniegs to 
rīcībā esošo informāciju.

līdzīgu samazināšanos, dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības atkritumu 
apsaimniekošanas politikas vispārējiem 
mērķiem un atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju, kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) par 
atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu, būtu jāveic pasākumi vienreiz 
lietojamu plastmasas iepirkumu maisiņu 
patēriņa samazināšanai. Veicot šādus 
samazināšanas pasākumus, būtu jāņem 
vērā pašreizējais plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa līmenis atsevišķās 
dalībvalstīs, un augstāka līmeņa gadījumā 
centieniem vajadzētu būt vērienīgākiem. 
Lai pārraudzītu panākumus plastmasas 
iepirkumu maisiņu izmantošanas 
samazināšanā, valsts iestādes saskaņā ar 
Direktīvas 94/62/EK 17. pantu sniegs to 
rīcībā esošo informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai veicinātu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu vidējā patēriņa līmeņa 
līdzīgu samazināšanos, dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības atkritumu 
apsaimniekošanas politikas vispārējiem 
mērķiem un atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju, kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) par 
atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu, būtu jāveic pasākumi tādu 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanai, kuru materiāla biezums 

(5) Lai veicinātu bioloģiski nenoārdāmu, 
nekompostējamu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu vidējā patēriņa līmeņa 
līdzīgu samazināšanos, dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības atkritumu 
apsaimniekošanas politikas vispārējiem 
mērķiem un atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju, kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) par 
atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu, un saskaņā ar ES standartu 
EN 13432 būtu jāveic pasākumi tādu 
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nepārsniedz 50 mikronus. Veicot šādus 
samazināšanas pasākumus, būtu jāņem 
vērā pašreizējais plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa līmenis atsevišķās 
dalībvalstīs, un augstāka līmeņa gadījumā 
centieniem vajadzētu būt vērienīgākiem. 
Lai pārraudzītu panākumus plastmasas 
iepirkumu maisiņu izmantošanas 
samazināšanā, valsts iestādes saskaņā ar 
Direktīvas 94/62/EK 17. pantu sniegs to 
rīcībā esošo informāciju.

bioloģiski nenoārdāmu, nekompostējamu
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanai, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus. Veicot šādus 
samazināšanas pasākumus, būtu jāņem 
vērā pašreizējais plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa līmenis un īpatnības
atsevišķās dalībvalstīs, un augstāka līmeņa 
un videi kaitīgāku veidu gadījumā 
centieniem vajadzētu būt vērienīgākiem. 
Lai pārraudzītu panākumus bioloģiski 
nenoārdāmu un nekompostējamu
plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas samazināšanā, valsts iestādes 
saskaņā ar Direktīvas 94/62/EK 17. pantu 
sniegs to rīcībā esošo informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai veicinātu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu vidējā patēriņa līmeņa 
līdzīgu samazināšanos, dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības atkritumu 
apsaimniekošanas politikas vispārējiem 
mērķiem un atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju, kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) par 
atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu, būtu jāveic pasākumi tādu 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanai, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus. Veicot šādus 
samazināšanas pasākumus, būtu jāņem 
vērā pašreizējais plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa līmenis atsevišķās 
dalībvalstīs, un augstāka līmeņa gadījumā 
centieniem vajadzētu būt vērienīgākiem. 

(5) Lai veicinātu plastmasas iepirkumu 
maisiņu vidējā patēriņa līmeņa līdzīgu 
samazināšanos, dalībvalstīm saskaņā ar
Savienības atkritumu apsaimniekošanas 
politikas vispārējiem mērķiem un 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kā 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2008/98/EK (2008. gada 
19. novembris) par atkritumiem un par 
dažu direktīvu atcelšanu, būtu jāveic 
pasākumi plastmasas iepirkumu maisiņu 
patēriņa samazināšanai un to atkārtotas 
izmantošanas un pārstrādes veicināšanai. 
Veicot šādus samazināšanas pasākumus, 
būtu jāņem vērā pašreizējais plastmasas 
iepirkumu maisiņu patēriņa līmenis 
atsevišķās dalībvalstīs, un augstāka līmeņa 
gadījumā centieniem vajadzētu būt 
vērienīgākiem. Lai pārraudzītu panākumus 
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Lai pārraudzītu panākumus plastmasas 
iepirkumu maisiņu izmantošanas 
samazināšanā, valsts iestādes saskaņā ar 
Direktīvas 94/62/EK 17. pantu sniegs to 
rīcībā esošo informāciju.

plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas samazināšanā, valsts iestādes 
saskaņā ar Direktīvas 94/62/EK 17. pantu 
sniegs to rīcībā esošo informāciju.

Or. es

Grozījums Nr. 62
Marusya Lyubcheva

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai veicinātu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu vidējā patēriņa līmeņa 
līdzīgu samazināšanos, dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības atkritumu 
apsaimniekošanas politikas vispārējiem 
mērķiem un atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju, kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) par 
atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu, būtu jāveic pasākumi tādu 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanai, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus. Veicot šādus 
samazināšanas pasākumus, būtu jāņem 
vērā pašreizējais plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa līmenis atsevišķās 
dalībvalstīs, un augstāka līmeņa gadījumā 
centieniem vajadzētu būt vērienīgākiem. 
Lai pārraudzītu panākumus plastmasas 
iepirkumu maisiņu izmantošanas 
samazināšanā, valsts iestādes saskaņā ar 
Direktīvas 94/62/EK 17. pantu sniegs to 
rīcībā esošo informāciju.

(5) Lai veicinātu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu vidējā patēriņa līmeņa 
līdzīgu samazināšanos, dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības atkritumu 
apsaimniekošanas politikas vispārējiem 
mērķiem un atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju, kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) par 
atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu, būtu jāveic pasākumi tādu 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanai, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus. Veicot šādus 
samazināšanas pasākumus, būtu jāņem 
vērā pašreizējais plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa līmenis atsevišķās 
dalībvalstīs un ar to saistītās problēmas 
un iespējamās alternatīvas, un augstāka 
līmeņa gadījumā centieniem vajadzētu būt 
vērienīgākiem. Lai pārraudzītu panākumus 
plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas samazināšanā, valsts iestādes 
saskaņā ar Direktīvas 94/62/EK 17. pantu 
sniegs to rīcībā esošo informāciju.

Or. bg
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Grozījums Nr. 63
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai veicinātu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu vidējā patēriņa līmeņa 
līdzīgu samazināšanos, dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības atkritumu 
apsaimniekošanas politikas vispārējiem 
mērķiem un atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju, kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) par 
atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu, būtu jāveic pasākumi tādu 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanai, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus. Veicot šādus 
samazināšanas pasākumus, būtu jāņem 
vērā pašreizējais plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa līmenis atsevišķās 
dalībvalstīs, un augstāka līmeņa gadījumā 
centieniem vajadzētu būt vērienīgākiem. 
Lai pārraudzītu panākumus plastmasas 
iepirkumu maisiņu izmantošanas 
samazināšanā, valsts iestādes saskaņā ar 
Direktīvas 94/62/EK 17. pantu sniegs to 
rīcībā esošo informāciju.

(5) Lai veicinātu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu vidējā patēriņa līmeņa 
līdzīgu samazināšanos, dalībvalstīm 
saskaņā ar Savienības atkritumu 
apsaimniekošanas politikas vispārējiem 
mērķiem un atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju, kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2008/98/EK 
(2008. gada 19. novembris) par 
atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu, būtu jāveic pasākumi tādu 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanai, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus. Veicot šādus 
samazināšanas pasākumus, būtu jāņem 
vērā pašreizējais plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa līmenis atsevišķās 
dalībvalstīs, un augstāka līmeņa gadījumā 
centieniem vajadzētu būt vērienīgākiem. 
Lai pārraudzītu panākumus plastmasas 
iepirkumu maisiņu izmantošanas 
samazināšanā, valsts iestādes saskaņā ar 
Direktīvas 94/62/EK 17. pantu, ja tas ir 
praktiski iespējams, ir aicinātas sniegt to 
rīcībā esošo informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Marusya Lyubcheva

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5а) Dalībvalstīm, apspriežoties ar 
ieinteresētajām personām, būtu jāievieš 
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alternatīvi iepakojumi, lai aizstātu 
plastmasas iepirkumu maisiņus, kuru 
materiāla biezums nepārsniedz 
50 mikronus, ņemot vērā to ražojumu 
īpatnības, kam tie ir paredzēti.

Or. bg

Grozījums Nr. 65
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Veicot pasākumus, dalībvalstis var 
izmantot ekonomiskos instrumentus, 
piemēram, nodokļus un maksājumus, kas ir 
apliecinājuši savu īpašo lietderību 
plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas samazināšanā, kā arī —
atkāpjoties no Direktīvas 94/62/EK 
18. panta un ievērojot Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 34.–36. pantā 
izklāstītās prasības — tirdzniecības 
ierobežojumus, piemēram, aizliegumus.

(6) Veicot pasākumus, dalībvalstis var 
izmantot ekonomiskos instrumentus, 
piemēram, nodokļus un maksājumus, kas ir 
apliecinājuši savu īpašo lietderību 
plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas samazināšanā.

Or. de

Pamatojums

Aizliegumi nav piemērots līdzeklis vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanai. Ir arī saudzīgāki veidi, kā šo mērķi sasniegt, piemēram, nosakot pircējiem 
maksu par plastmasas iepirkumu maisiņiem.

Grozījums Nr. 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Veicot pasākumus, dalībvalstis var 
izmantot ekonomiskos instrumentus, 
piemēram, nodokļus un maksājumus, kas ir 
apliecinājuši savu īpašo lietderību 
plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas samazināšanā, kā arī —
atkāpjoties no Direktīvas 94/62/EK 
18. panta un ievērojot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34.–36. pantā 
izklāstītās prasības — tirdzniecības 
ierobežojumus, piemēram, aizliegumus.

(6) Veicot pasākumus, dalībvalstis var 
izmantot ekonomiskos instrumentus, 
piemēram, nodokļus un maksājumus, kas ir 
apliecinājuši savu īpašo lietderību 
plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas samazināšanā un kas ir 
atbilstoši principam “piesārņotājs 
maksā”, kā arī — atkāpjoties no Direktīvas
94/62/EK 18. panta un ievērojot Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 34.–
36. pantā izklāstītās prasības —
tirdzniecības ierobežojumus, piemēram, 
aizliegumus.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Veicot pasākumus, dalībvalstis var 
izmantot ekonomiskos instrumentus, 
piemēram, nodokļus un maksājumus, kas ir 
apliecinājuši savu īpašo lietderību 
plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas samazināšanā, kā arī —
atkāpjoties no Direktīvas 94/62/EK 
18. panta un ievērojot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34.–36. pantā 
izklāstītās prasības — tirdzniecības 
ierobežojumus, piemēram, aizliegumus.

(6) Veicot pasākumus, dalībvalstis var 
izmantot ekonomiskos instrumentus, 
piemēram, nodokļus un maksājumus, kas ir 
apliecinājuši savu īpašo lietderību 
bioloģiski nenoārdāmu un 
nekompostējamu plastmasas iepirkumu 
maisiņu izmantošanas samazināšanā, kā arī 
— atkāpjoties no Direktīvas 94/62/EK 
18. panta un ievērojot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34.–36. pantā 
izklāstītās prasības — tirdzniecības 
ierobežojumus, piemēram, aizliegumus.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Marusya Lyubcheva
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Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Veicot pasākumus, dalībvalstis var
izmantot ekonomiskos instrumentus, 
piemēram, nodokļus un maksājumus, kas ir 
apliecinājuši savu īpašo lietderību 
plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas samazināšanā, kā arī —
atkāpjoties no Direktīvas 94/62/EK 
18. panta un ievērojot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34.–36. pantā 
izklāstītās prasības — tirdzniecības 
ierobežojumus, piemēram, aizliegumus.

(6) Dalībvalstis var veikt pasākumus 
atbilstīgi to spēkā esošiem tiesību aktiem 
un ņemot vērā attiecīgo problēmu 
īpatnības, tostarp izmantot ekonomiskos 
instrumentus, piemēram, nodokļus un 
maksājumus, kas ir apliecinājuši savu īpašo 
lietderību plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas samazināšanā, kā arī —
atkāpjoties no Direktīvas 94/62/EK 
18. panta un ievērojot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34.–36. pantā 
izklāstītās prasības — tirdzniecības 
ierobežojumus, piemēram, aizliegumus.

Or. bg

Grozījums Nr. 69
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Veicot pasākumus, dalībvalstis var 
izmantot ekonomiskos instrumentus, 
piemēram, nodokļus un maksājumus, kas 
ir apliecinājuši savu īpašo lietderību
plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas samazināšanā, kā arī —
atkāpjoties no Direktīvas 94/62/EK 
18. panta un ievērojot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34.–36. pantā 
izklāstītās prasības — tirdzniecības 
ierobežojumus, piemēram, aizliegumus.

(6) Nenormatīvi un neobligāti ES 
pasākumi, ko dalībvalstis var izmantot, 
varētu būt brīvprātīgu ierobežošanas 
shēmu ieviešana, paredzot pozitīvus 
atlīdzības instrumentus, ja pircējs izvēlas 
atkārtoti izmantot vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu, atkārtoti izmantojamu 
ilglietojamu maisiņu, kas nav izgatavots 
no plastmasas, vai arī no ekoloģiska un 
bioloģiski noārdāma materiāla izgatavotu 
maisiņu, kā arī plastmasas iepirkumu 
maisiņu izmantošanas samazināšanā, kā arī 
— atkāpjoties no Direktīvas 94/62/EK 
18. panta un ievērojot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34.–36. pantā 
izklāstītās prasības — tirdzniecības 
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ierobežojumus, piemēram, aizliegumus.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai brīvi lemt par pasākumiem ar plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanu saistīto vides problēmu reālai risināšanai, analizējot lietderīgākos pasākumus 
pircējiem, iedzīvotāju praktiskās dzīves realitāti un iespējamos viņu finansiālos 
ierobežojumus. Izmantojot pozitīvus atlīdzības instrumentus, piemēram, lojalitātes kartes vai 
atlaides pirkumiem, nevis piespiedu sankcijas, pircēji, visticamāk, vēlēsies mainīt patērētāja 
attieksmi, ierobežojot plastmasas iepirkumu maisiņu izmantošanu.

Grozījums Nr. 70
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Veicot pasākumus, dalībvalstis var 
izmantot ekonomiskos instrumentus, 
piemēram, nodokļus un maksājumus, kas 
ir apliecinājuši savu īpašo lietderību 
plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas samazināšanā, kā arī —
atkāpjoties no Direktīvas 94/62/EK 
18. panta un ievērojot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34.–36. pantā 
izklāstītās prasības — tirdzniecības 
ierobežojumus, piemēram, aizliegumus.

(6) Veicot pasākumus, dalībvalstīm 
vajadzētu izmantot maksājumus, kas ir 
apliecinājuši savu īpašo lietderību 
plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas samazināšanā. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka mazumtirgotāji 
preču vai ražojumu tirdzniecības vietās 
nenodrošina par brīvu iepirkumu 
maisiņus, tostarp arī bioloģiski 
nenoārdāmus, un jo īpaši plastmasas 
iepirkumu maisiņus, izņemot vienīgi ļoti 
vieglas plastmasas iepirkumu maisiņus 
vai šādiem maisiņiem alternatīvus 
iepakojumus. Dalībvalstīm būtu arī jāspēj 
izmantot ekonomiskos instrumentus, 
piemēram, nodokļus, kā arī — atkāpjoties 
no Direktīvas 94/62/EK 18. panta un 
ievērojot Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 34.–36. pantā izklāstītās prasības 
— tirdzniecības ierobežojumus, piemēram, 
aizliegumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 71
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Veicot pasākumus, dalībvalstis var 
izmantot ekonomiskos instrumentus, 
piemēram, nodokļus un maksājumus, kas ir 
apliecinājuši savu īpašo lietderību 
plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas samazināšanā, kā arī —
atkāpjoties no Direktīvas 94/62/EK 
18. panta un ievērojot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34.–36. pantā 
izklāstītās prasības — tirdzniecības 
ierobežojumus, piemēram, aizliegumus.

(6) Veicot pasākumus, dalībvalstis var 
izmantot ekonomiskos instrumentus, 
piemēram, nodokļus un maksājumus, kas ir 
apliecinājuši savu īpašo lietderību 
plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas samazināšanā, kā arī —
atkāpjoties no Direktīvas 94/62/EK 
18. panta un ievērojot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34.–36. pantā 
izklāstītās prasības — tirdzniecības 
ierobežojumus, piemēram, aizliegumus. 
Dalībvalstīm būtu jāveic preventīvi 
pasākumi, lai vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņi netiktu apglabāti
poligonos.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Īpaša nozīme plastmasas maisiņu 
izmantošanas ierobežošanā jāpiešķir 
vispārējām patērētājiem, un jo īpaši 
bērniem, paredzētām izglītošanas 
programmām. Šādas izglītošanas 
programmas būtu jāīsteno gan 
dalībvalstīm, gan ražotājiem un 
mazumtirgotājiem preču un ražojumu 
tirdzniecības vietās.
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Or. en

Grozījums Nr. 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Iepirkumu maisiņi, ko izmanto 
vaļēju, neiepakotu pārtikas produktu 
iesaiņošanai, ir nepieciešami pārtikas 
higiēnas saglabāšanai un patērētāju 
drošībai, un tādēļ tiem nebūtu jāpiemēro 
šajā direktīvā paredzētais samazināšanas 
mērķis.

Or. en

Pamatojums

Pārtikas higiēnas nodrošināšanai un sabiedrības veselībai ir liela nozīme. Maisiņi, ko 
izmanto vaļēju, neiepakotu pārtikas produktu iesaiņošanai, palīdz saglabāt pārtikas higiēnu 
un patērētāju drošību, un pašlaik nav neviena alternatīva iepakojuma, kas atbilstu šim 
mērķim. Tādēļ šādiem maisiņiem nevajadzētu piemērot samazināšanas mērķi.

Grozījums Nr. 74
Anna Rosbach

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ļoti vieglas plastmasas iepirkumu 
maisiņiem, ko izmanto vaļēju, neiepakotu 
pārtikas produktu (piemēram, augļu, 
dārzeņu un konditorejas izstrādājumu) 
iesaiņošanai, ir arī svarīga nozīme 
pārtikas higiēnas funkcijas 
nodrošināšanā. Tomēr šie iepirkumu 
maisiņi ievērojami veicina vides 
piegružošanu, un tādēļ to izmantošana ir 
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jāierobežo vai tie ir pilnībā jāaizstāj ar 
iepirkumu maisiņiem, kas izgatavoti no 
ilgtspējīgiem un atjaunojamiem 
materiāliem.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Maisiņi, ko izmanto mitras, vaļējas 
un neiepakotas pārtikas, piemēram, 
svaigas gaļas, zivju un piena produktu vai 
neiepakotu pārtikas pusfabrikātu, 
iesaiņošanai, ir nepieciešami šo produktu 
higiēnas nodrošināšanai, un tādēļ tie būtu 
jāizslēdz no šīs direktīvas piemērošanas 
jomas.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pašlaik nav alternatīvas iepakojuma vaļējas, neiepakotas pārtikas, piemēram, svaigas 
gaļas, zivju un piena produktu vai neiepakotu pārtikas pusfabrikātu iesaiņošanai, šie maisiņi 
būtu jāizslēdz no šīs direktīvas piemērošanas jomas.

Grozījums Nr. 76
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ļoti vieglas plastmasas iepirkumu 
maisiņi, ko izmanto vaļējas vai 
neiepakotas mitras pārtikas, piemēram, 
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gaļas, zivju vai nepārstrādātu piena 
produktu, iesaiņošanai vai jebkādi citi 
maisiņi, ko izmanto tādas neiepakotas 
pārtikas pārnēsāšanai, kuru ir paredzēts 
patērēt uzreiz vai neilgi pēc iegādes, ir 
būtiski svarīgi pārtikas higiēnas 
nodrošināšanai, un tādēļ tos nevajadzētu 
ņemt vērā, novērtējot, vai ir sasniegti šajā 
direktīvā paredzētie mērķi.

Or. fr

Pamatojums

Atsevišķu maisiņu veidu izmantošanai nevajadzētu noteikt nekādus ierobežojumus, jo tie ir 
būtiski svarīgi higiēnas un patērētāju aizsardzības nodrošināšanai. Tādēļ ļoti viegli maisiņi, 
kas ražoti no plastmasas vai citiem materiāliem, piemēram, papīra, ko izmanto atsevišķu tādu 
pārtikas produktu veidu iesaiņošanai, ko parasti iegādājas patērēšanai uzreiz, nebūtu jāņem 
vērā, novērtējot, vai ir sasniegti šajā direktīvā noteiktie mērķi.

Grozījums Nr. 77
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ļoti vieglas plastmasas iepirkumu 
maisiņi, ko izmanto vaļēju vai neiepakotu 
beramo pārtikas produktu, piemēram, 
augļu, dārzeņu vai konditorejas 
izstrādājumu, iesaiņošanai, nodrošina vēl 
vairākas funkcijas un nav tikai līdzeklis 
attiecīgo preču pārnēsāšanai. Tomēr šie 
maisiņi var ievērojami veicināt atkritumu 
koncentrāciju vidē. Tādēļ ir jāierobežo šo 
maisiņu izmantošana vai arī tie 
pakāpeniski jāaizstāj ar iepirkumu 
maisiņiem, kas ir ražoti no pārstrādājama 
vai bioloģiski noārdāma materiāla, kurš ir 
izgatavots no atjaunojamiem resursiem.

Or. fr



AM\1016927LV.doc 29/71 PE528.033v01-00

LV

Pamatojums

Referentes 7. grozījumā, kurā iekļauts jauns 6.b apsvērums, būtu jāiekļauj atsauce uz visiem 
pārstrādātiem materiāliem, nevis tikai uz pārstrādātu papīru.

Grozījums Nr. 78
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Ļoti vieglas plastmasas iepirkumu 
maisiņi, ko izmanto beramu, vaļēju un 
neiepakotu pārtikas produktu, piemēram, 
augļu, dārzeņu un konditorejas 
izstrādājumu, iesaiņošanai, papildus šādu 
preču pārnēsāšanai nodrošina vēl 
vairākas funkcijas. Tomēr šādi iepirkumu 
maisiņi var ievērojami veicināt vides 
piegružošanu. Tādēļ ir jāierobežo to 
izmantošana vai arī tie pakāpeniski 
jāaizstāj ar iepirkumu maisiņiem, kas ir 
kompostējami vai kuru sastāvā ir vismaz 
50 % no bioloģiskām izejvielām ražota 
materiāla, kas iegūts ilgtspējīgā veidā vai 
no pārstrādāta papīra.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu izskatīt iespējas ierobežot tādu īpaši vieglas plastmasas iepirkumu 
maisiņu izmantošanu, kuros iesaiņo beramus augļus, dārzeņus un konditorejas izstrādājumus. 
Vai arī tos var aizstāt ar iepirkumu maisiņiem, kas ir pilnībā kompostējami un kuru sastāvā ir 
vismaz 50 % no bioloģiskām izejvielām ražota materiāla, kas iegūts ilgtspējīgā veidā vai no 
pārstrādāta papīra.

Grozījums Nr. 79
Biljana Borzan

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanas pasākumiem nevajadzētu 
izraisīt iepakojuma rašanās pieaugumu 
kopumā.

(7) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanas pasākumiem nevajadzētu 
izraisīt iepakojuma rašanās pieaugumu 
kopumā, kas ir kaitīgs vai kaitīgāks videi.

Or. hr

Grozījums Nr. 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanas pasākumiem nevajadzētu 
izraisīt iepakojuma rašanās pieaugumu 
kopumā.

(7) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanas pasākumiem vajadzētu 
radīt pastāvīgu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazinājumu un nevajadzētu izraisīt 
iepakojuma rašanās pieaugumu kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanas pasākumiem nevajadzētu 
izraisīt iepakojuma rašanās pieaugumu 
kopumā.

(7) Nekompostējamu un bioloģiski 
nenoārdāmu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazināšanas 
pasākumiem nevajadzētu izraisīt 
iepakojuma rašanās pieaugumu kopumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanas pasākumiem nevajadzētu 
izraisīt iepakojuma rašanās pieaugumu 
kopumā.

(7) Plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanas pasākumiem nevajadzētu 
izraisīt iepakojuma un atkritumu rašanās 
pieaugumu kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Eiropas Savienībai ar savu rīcību 
būtu jāveicina, lai lielāka proporcionālā 
daļa dalībvalstīs izmantoto plastmasas 
iepirkumu maisiņu tiktu ražoti no 
sadalāmiem un kompostējamiem 
materiāliem, kuri nav tik kaitīgi videi kā 
parastā plastmasa.

Or. sv

Grozījums Nr. 84
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Šīs direktīvas prasības būtu 
jāpiemēro arī bioloģiski noārdāmiem 
maisiņiem. Tie ir pagaidu līdzeklis, ko 
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nevajadzētu veicināt kā vienreiz lietojamo 
plastmasas maisiņu ilgtermiņa 
alternatīvu. Vispārējs maisiņu patēriņa 
samazinājums jāsaglabā kā galvenais šīs 
direktīvas mērķis.

Or. en

Pamatojums

Bioloģiski noārdāma materiāla maisiņu ražošanā izmanto vai nu naftas produktus, vai arī 
augkopībā iegūtu cieti, un nav noskaidrota to sadalīšanās īstermiņa ietekme uz vidi, jo īpaši 
uz jūras dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Tādu kaitīgu vielu, jo īpaši 
hormonālās darbības traucējumus 
izraisošu ķīmisko vielu, kas ietilpst 
plastmasas maisiņu sastāvā, izmantošana 
būtu pilnībā jāaizliedz, lai pietiekamā 
līmenī nodrošinātu atbilstošu vides un 
cilvēku veselības aizsardzību.

Or. sv

Grozījums Nr. 86
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lai netraucētu iekšējā tirgus darbību, 
visā ES teritorijā jāpiemēro vienādi 
nosacījumi attiecībā uz izmantojamiem 
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materiāliem. Atšķirības atsevišķo 
dalībvalstu ieviestajos pasākumos, kas tiek 
piemēroti dažādiem materiāliem, rada 
kaitējumu to pārstrādei un tirdzniecībai.

Or. de

Grozījums Nr. 87
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
3. pants – -2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) direktīvas 3. pantā iekļauj jaunu -
2.a punktu:

“-2.a “Iepirkumu maisiņi" ir maisiņi, 
kuri patērētājiem tiek nodrošināti preču 
vai ražojumu tirdzniecības vietās un ir 
paredzēti preču pārnēsāšanai. Maisiņus, 
ko pārtikas higiēnas nodrošināšanas 
nolūkos izmanto mitras, vaļējas, 
neiepakotas pārtikas, piemēram, svaigas 
gaļas, zivju un piena produktu vai 
neiepakotu pārtikas pusfabrikātu, 
iesaiņošanai, neuzskata par iepirkumu 
maisiņiem.”;

Or. en

Pamatojums

Referente ierosina paplašināt šā grozījumu akta piemērošanas jomu, iekļaujot tajā visus 
iepirkumu maisiņus. Tādēļ jāparedz vispārēja iepirkumu maisiņu definīcija. Tomēr jāprecizē, 
ka pārtikas higiēnas nodrošināšanai nepieciešamie maisiņi, kas paredzēti gan neiepakotai 
mitrai pārtikai, gan pārtikas pusfabrikātiem, ir izslēgti no šīs definīcijas.

Grozījums Nr. 88
Françoise Grossetête
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
3. pants – -2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) direktīvas 3. pantā iekļauj šādu -
2.a punktu:

“-2.a “Iepirkumu maisiņi” ir maisiņi, kuri 
patērētājiem tiek nodrošināti preču vai 
ražojumu tirdzniecības vietās, izņemot 
visus maisiņus, kas nepieciešami pārtikas 
higiēnas nodrošināšanai un ko izmanto 
tādu neiepakotu pārtikas produktu vai 
dzērienu iepakošanai, kurus ir paredzēts 
patērēt uzreiz vai neilgi pēc to iegādes.”;

Or. fr

Pamatojums

Atsevišķu maisiņu veidu izmantošanai nevajadzētu noteikt nekādus ierobežojumus, jo tie ir 
būtiski svarīgi higiēnas un patērētāju aizsardzības nodrošināšanai. Tādēļ ļoti viegli maisiņi, 
kas ražoti no plastmasa vai citiem materiāliem, piemēram, papīra, ko izmanto atsevišķu tādu 
pārtikas produktu veidu iesaiņošanai, ko parasti iegādājas patērēšanai uzreiz, nebūtu jāņem 
vērā, novērtējot, vai ir sasniegti šajā direktīvā noteiktie mērķi.

Grozījums Nr. 89
Christa Klaß, Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
3. pants – -2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) direktīvas 3. pantā iekļauj jaunu -
2.a punktu:

“-2.a “Iepirkumu maisiņi” ir maisiņi, kuri 
patērētājiem tiek nodrošināti pie kases, lai 
atvieglotu preču un ražojumu 



AM\1016927LV.doc 35/71 PE528.033v01-00

LV

pārnēsāšanu, izņemot maisiņus, ko 
pārtikas higiēnas nodrošināšanas nolūkos 
izmanto neiepakotu pārtikas produktu vai 
tādu pārtikas produktu un dzērienu 
iepakošanai, ko ir paredzēts patērēt uzreiz 
vai neilgi pēc to iegādes.”;

Or. en

Pamatojums

Lai gan direktīvas piemērošanas joma būtu jāpaplašina, iekļaujot tajā visus maisiņu veidus, 
ko izmanto preču pārnēsāšanai no tirdzniecības vietas, ir atsevišķi gadījumi, kad maisiņi ir 
nepieciešami pārtikas higiēnas nodrošināšanai, patērētāju drošībai (tostarp sabiedrības 
veselībai) un patērētāju ērtībai. Šādos gadījumos maisiņu atkārtota izmantošana var radīt 
bažas par pārtikas higiēnu.

Grozījums Nr. 90
Mara Bizzotto

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 94/62/EK
3. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi” ir 
maisiņi, kuri ražoti no plastmasas 
materiāliem, kas definēti Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 10/2011 * 3. panta
1. punktā, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus un kuri 
patērētājiem tiek piegādāti preču vai 
ražojumu tirdzniecības vietās.

“Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi” ir 
maisiņi, kuri ražoti no plastmasas 
materiāliem, kas definēti Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 10/2011 * 3. panta 
1. punktā, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 20 mikronus un kuri 
patērētājiem tiek nodrošināti preču vai 
ražojumu tirdzniecības vietās.

Or. it

Grozījums Nr. 91
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 94/62/EK
3. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi” ir 
maisiņi, kuri ražoti no plastmasas 
materiāliem, kas definēti Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 10/2011 * 3. panta 
1. punktā, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus un kuri 
patērētājiem tiek piegādāti preču vai 
ražojumu tirdzniecības vietās.

“Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi” ir 
maisiņi, kuri ražoti no plastmasas 
materiāliem, kas definēti Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 10/2011 * 3. panta 
1. punktā, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 25 mikronus un kuri 
patērētājiem tiek nodrošināti pie kases
preču vai ražojumu tirdzniecības vietās.

Or. de

Pamatojums

Materiāla biezuma ierobežošana līdz 50 mikroniem radītu situāciju, kad tiek saražots vēl 
lielāks skaits vēl biezāku plastmasas iepirkumu maisiņu, kādēļ tiktu izšķiesti resursi. Tādējādi 
tiktu radītas problēmas videi un ekonomikai. Daudz lietderīgāk būtu ierobežot materiāla 
biezumu līdz 25 mikroniem.

Grozījums Nr. 92
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 94/62/EK
3. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi” ir 
maisiņi, kuri ražoti no plastmasas 
materiāliem, kas definēti Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 10/2011 * 3. panta 
1. punktā, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus un kuri 
patērētājiem tiek piegādāti preču vai 
ražojumu tirdzniecības vietās.

“Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi” ir 
maisiņi, kuri ražoti no plastmasas 
materiāliem, kas definēti Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 10/2011 * 3. panta 
1. punktā, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus un kuru 
atkārtotas izmantojamības rādītājs ir 
zemāks nekā 125 reizes, un kuri 
patērētājiem tiek nodrošināti preču vai 
ražojumu tirdzniecības vietās.



AM\1016927LV.doc 37/71 PE528.033v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 94/62/EK
3. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi” ir 
maisiņi, kuri ražoti no plastmasas 
materiāliem, kas definēti Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 10/2011 * 3. panta 
1. punktā, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus un kuri 
patērētājiem tiek piegādāti preču vai 
ražojumu tirdzniecības vietās.

“Plastmasas iepirkumu maisiņi” ir maisiņi, 
kuri ražoti no plastmasas materiāliem, kas 
definēti Komisijas Regulas (ES) 
Nr. 10/2011 * 3. panta 1. punktā, un 
patērētājiem tiek nodrošināti preču vai 
ražojumu tirdzniecības vietās.

Or. es

Grozījums Nr. 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 94/62/EK
3. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi” ir 
maisiņi, kuri ražoti no plastmasas 
materiāliem, kas definēti Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 10/2011 * 3. panta 
1. punktā, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus un kuri 
patērētājiem tiek piegādāti preču vai 
ražojumu tirdzniecības vietās.

“Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi” ir 
maisiņi, kuri ražoti no plastmasas 
materiāliem, kas definēti Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 10/2011 * 3. panta 
1. punktā, kuru minimālais materiāla 
biezums ir vismaz 50 mikroni un kuri 
patērētājiem tiek nodrošināti preču vai 
ražojumu tirdzniecības vietās.

Or. en
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Pamatojums

Šajā grozījumā dalībvalstīm tiek noteikts minimālais biezuma ierobežojums ES līmenī. 
Dalībvalstīm tomēr tiek saglabāta iespēja noteikt, ka vieglās plastmasas maisiņi var būt arī 
tādi maisiņi, kuru materiāla biezums ir lielāks nekā 50 μm, atkarībā no dalībvalstu vietējām 
prasībām. Tādā veidā labāk varētu izvairīties no to dalībvalstu sodīšanas, kuras jau ir 
pieņēmušas efektīvus pasākumus šajā jomā, dodot iespēju pārējām dalībvalstīm brīvi 
izvēlēties savām atkritumu apsaimniekošanas sistēmām piemērotākus risinājumus.

Grozījums Nr. 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 94/62/EK
3. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi” ir 
maisiņi, kuri ražoti no plastmasas 
materiāliem, kas definēti Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 10/2011 * 3. panta 
1. punktā, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus un kuri 
patērētājiem tiek piegādāti preču vai 
ražojumu tirdzniecības vietās.

“Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi” ir 
maisiņi, kuri ražoti no plastmasas 
materiāliem, kas definēti Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 10/2011 * 3. panta 
1. punktā, kuru materiāla biezums parasti 
nepārsniedz 50 mikronus un kuri 
patērētājiem tiek nodrošināti preču vai 
ražojumu tirdzniecības vietās.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 94/62/EK
3. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi” ir 
maisiņi, kuri ražoti no plastmasas 
materiāliem, kas definēti Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 10/2011 * 3. panta 

“Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi” ir 
vienreiz lietojami maisiņi, kuri ražoti no 
plastmasas materiāliem, kas definēti 
Komisijas Regulas (ES) Nr. 10/2011 * 
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1. punktā, kuru materiāla biezums 
nepārsniedz 50 mikronus un kuri 
patērētājiem tiek piegādāti preču vai 
ražojumu tirdzniecības vietās.

3. panta 1. punktā, kuri patērētājiem tiek 
nodrošināti preču vai ražojumu 
tirdzniecības vietās.

Or. en

Pamatojums

Materiāla biezuma noteikšana 50 mikronu lielumā ir „visiem vienāda” pieeja, kas radīs 
pretējo efektu, jo plastmasas maisiņu izmantošanas kultūra dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga. 
Uzmanība drīzāk būtu jāvērš uz maisiņu atkārtotu izmantojamību, kvalitāti un patērētāju 
informēšanas kampaņām. Ir pieejami daudzi izturīgu un atkārtoti izmantojamu maisiņu veidi, 
kuru materiāla biezums ir mazāks nekā 50 mikroni.

Grozījums Nr. 97
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
3. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1b) direktīvas 3. pantā iekļauj jaunu 
2.b punktu:

“2.b “Ļoti vieglas plastmasas iepirkumu 
maisiņi” ir plastmasas materiāla maisiņi, 
kas noteikti Regulas (ES) Nr. 10/2011 
3. panta 1. punktā un kuru materiāla 
biezums nepārsniedz 10 mikronus.”;

Or. en

Pamatojums

Grozījums saistīts ar referentes iekļauto jauno iepirkumu masiņu definīciju. Tā kā ļoti vieglas 
plastmasas iepirkumu maisiņiem ir konkrēts izmantošanas mērķis, tie jādefinē atsevišķi. Ļoti 
vieglas plastmasas iepirkumu maisiņi jādefinē, nosakot, ka to materiāla biezums nedrīkst 
pārsniegt 10 mikronus.
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Grozījums Nr. 98
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
3. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) direktīvas 3. pantā iekļauj jaunu
2.b punktu:

“2.b “Atkārtoti izmantojami maisiņi” ir 
maisiņi, ko atkārtoti var izmantot 
125 reizes.”;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
3. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1c) direktīvas 3. pantā iekļauj jaunu
2.c punktu:

“2.c “No bioloģiskām izejvielām ražoti 
materiāli” ir materiāli, kas ir iegūti no 
biomasas.”;

Or. en

Pamatojums

Jāsniedz precīza no bioloģiskām izejvielām ražotu materiālu definīcija. Saskaņā ar pašlaik 
CEN izmantoto terminoloģiju, tajā jābūt norādei vienīgi uz materiāla izcelsmi.

Grozījums Nr. 100
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
3. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b) direktīvas 3. pantā iekļauj jaunu
2.c punktu:

“2.c “Rūpnieciskos apstākļos bioloģiski 
noārdāmi maisiņi” ir maisiņi, kas ir 
sadalāmi rūpnieciskās iekārtās saskaņā ar 
ES standartu EN 13432, un tādēļ tie pēc 
izmantošanas ir jāsavāc.”;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.c punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
3. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2c) direktīvas 3. pantā iekļauj jaunu
2.d punktu:

“2.d “Vides apstākļos bioloģiski noārdāmi 
maisiņi” ir maisiņi, kuri var nonākt vidē 
jebkādos apstākļos (piemēram, ūdenī, 
augsnē), un sadalās 20 nedēļu laikā, 
atstājot ekosistēmā vērtīgus materiālus. 
Vides apstākļos bioloģiski noārdāmu 
maisiņu, kas spēj sadalīties augsnē, bet ne 
ūdenī, materiāla biezumam jābūt vismaz 
50 mikroniem.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
3. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

direktīvas 3. pantā iekļauj jaunu
2.d punktu:

“2.d “Kompostējami iepirkumu maisiņi” 
ir iepirkumu maisiņi, kuru materiāls 90 % 
apmērā sadalās 12 nedēļu laikā 
rūpnieciskās kompostēšanas iekārtās.”;

Or. en

Pamatojums

Iepirkumu maisiņu kompostēšanas procesam vajadzētu noritēt bez problēmām. Tādēļ tiem 
vajadzētu sadalīties standarta laikposmā rūpnieciskās kompostēšanas iekārtās.

Grozījums Nr. 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
4. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) direktīvas 4. pantā iekļauj šādu jaunu 
-1.a punktu:

“-1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
iepakojums tiek izgatavots tā, lai to 
sastāvā ietilpstošo kancerogēno, 
mutagēno vai reprodukcijai toksisko vielu, 
vai endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumus izraisošo vielu koncentrācija 
nepārsniegtu 0,01 %, un nodrošina, ka to 
sastāvā nav “oksi-sadalāmās” plastmasas 
materiālu, kā paredzēts attiecīgajos 
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Savienības tiesību aktos. Šos pasākumus 
īsteno līdz (...)*.

____________

* OV: lūdzu ievietot datumu — divi gadi 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.”;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā.

1.a Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu pastāvīgu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu patēriņa samazinājumu 
vismaz par 80 % attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā, salīdzinot ar vidējo patēriņu 
Savienībā 2010. gadā.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai dalībvalstis ieviestu pasākumus, kas nodrošina ilgtermiņa rezultātu. Tādēļ 
šis mērķis jāattiecina arī uz laikposmu pēc direktīvā noteiktā termiņa (divi gadi pēc tās 
stāšanās spēkā).

Grozījums Nr. 105
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā.

1.a Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu bioloģiski nenoārdāmu, 
nekompostējamu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu patēriņa samazinājumu 
saskaņā ar ES standartu EN 13432 
attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā.

Dalībvalstis, kurās vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu patēriņa līmenis ir 
lielāks nekā 40 vienības, ko gada laikā 
patērē viens cilvēks, divu gadu laikā pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā veic 
pasākumus, lai samazinātu šo skaitu
attiecīgās dalībvalsts teritorijā nolūkā 
sasniegt mērķi par 40 maisiņiem vienam 
cilvēkam gadā. Citas dalībvalstis arī tiek 
mudinātas turpināt centienus vieglās 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanai to teritorijā.

Or. fr

Pamatojums

Nevajadzētu sodīt dalībvalstis, kuras jau ir ieguldījušas ievērojamas pūles šajā jomā.
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Grozījums Nr. 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā.

1.a Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā tiek mudinātas 
veikt pasākumus, lai panāktu vieglās 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazinājumu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Andrés Perelló Rodríguez

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā.

Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā vismaz par 70 % no to 
vidējā patēriņa 2010. gadā.

Četru gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā dalībvalstis veic 
pasākumus, lai panāktu vieglās 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazinājumu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā vismaz par 80 % no to vidējā 
patēriņa 2010. gadā.

Or. es
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Grozījums Nr. 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā.

Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu plastmasas iepirkumu maisiņu 
patēriņa samazinājumu un veicinātu to 
atkārtotu izmantošanu un pārstrādi 
attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

Or. es

Grozījums Nr. 110
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā.

1.a Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa ievērojamu
samazinājumu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā.

1.a Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
kuru mērķis ir panākt vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņu patēriņa samazinājumu 
vismaz par 50 % piecu gadu laikā pēc 
valsts pasākumu pieņemšanas attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā, salīdzinot ar vidējo 
patēriņu Savienībā 2010. gadā.

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas 
noteikumiem, dalībvalstis veic 
pasākumus, kuru mērķis ir panākt tādu 
vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu 
patēriņa samazinājumu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā, ko pārtikas higiēnas 
nodrošināšanas nolūkos izmanto 
neiepakotu pārtikas produktu vai tādu 
pārtikas produktu un dzērienu 
iepakošanai, ko ir paredzēts patērēt uzreiz 
vai neilgi pēc to iegādes.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā.

Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā. Samazinājumi, kas 
jau ir panākti, īstenojot nozaru iniciatīvas, 
attiecīgi tiek ņemti vērā, lai novērstu 
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nevajadzīgu pašreizējās prakses 
dublēšanu.

Or. fr

Pamatojums

Francijā vairākas brīvprātīgas programmas ir palīdzējušas samazināt apritē esošo vieglās 
plastmasas iepirkumu maisiņu skaitu par vairāk nekā 90 % kopš 2002. gada. Tādēļ jāpanāk, 
lai brīvprātīgie centieni tiktu atzīti (pēc tam, kad ir sasniegti pierādāmi rezultāti), un valsts 
līmenī nevajadzētu ieviest pasākumus, kas tikai dublē šīs programmas.

Grozījums Nr. 113
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā.

1.a Dalībvalstis veic pasākumus, lai līdz 
2018. gadam panāktu vieglās plastmasas 
patēriņa samazinājumu par 80 % attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā, salīdzinot ar tās 
vidējo patēriņu 2010. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Marusya Lyubcheva

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu attiecīgās 

1.а Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā izstrādā 
programmas un veic praktiskus 
pasākumus šo programmu īstenošanai, lai 
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dalībvalsts teritorijā. panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā.

Or. bg

Grozījums Nr. 115
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā.

1.a Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai panāktu vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu vismaz par 
80 % attiecīgās dalībvalsts teritorijā. No 
2020. gada dalībvalstis pārtrauc vieglās 
plastmasas iepirkumu maisiņu, tostarp 
bioloģiski noārdāmu maisiņu, piegādi.

Or. en

Pamatojums

Cenu noteikšanas pasākumi ir nepietiekami, lai ierobežotu plastmasas maisiņu izmantošanas 
apjomus. Salīdzinot ar visām pārējām Eiropas Komisijas apsvērtajām iespējām, labāko 
rezultātu vides ietekmes samazināšanā sniegtu aizliegums izmantot vienreiz lietojamos 
plastmasas maisiņus.

Grozījums Nr. 116
Anna Rosbach

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Samazinājumi jāpanāk, salīdzinot ar 
[kopējais 2010. kalendārajā gadā 
izmantoto vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu skaits] (“bāzes rādītājs”), ja 
dalībvalstis vēl nav veikušas pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Christa Klaß, Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā šo mērķi, dalībvalstis 
noskaidro, kādu plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazinājumu ir 
panākuši tie pārtikas mazumtirgotāji, kuri 
šos maisiņus nodrošina par maksu.

Or. de

Grozījums Nr. 118
Mara Bizzotto

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos pasākumos var izmantot valsts 
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus, 
ekonomiskos instrumentus un, atkāpjoties 
no šīs direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus.

Šajos pasākumos var izmantot valsts 
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus, 
ekonomiskos instrumentus.
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Grozījums Nr. 119
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos pasākumos var izmantot valsts 
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus, 
ekonomiskos instrumentus un, atkāpjoties 
no šīs direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus.

Šajos pasākumos var izmantot valsts 
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus 
un ekonomiskos instrumentus.

Or. de

Pamatojums

Aizliegumi nav piemērots līdzeklis vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanai. Ir arī saudzīgāki veidi, kā šo mērķi sasniegt, piemēram, nosakot pircējiem 
maksu par plastmasas iepirkumu maisiņiem — pasākums, kas ir apliecinājis savu efektivitāti 
jau vairākās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 120
Anna Rosbach

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos pasākumos var izmantot valsts 
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus, 
ekonomiskos instrumentus un, atkāpjoties 
no šīs direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus.

Dalībvalstis var izmantot valsts mērogā 
paredzētus samazināšanas mērķus vai 
valsts aizliegumus, ekonomiskos 
instrumentus un, atkāpjoties no šīs 
direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 121
Gerben-Jan Gerbrandy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos pasākumos var izmantot valsts 
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus, 
ekonomiskos instrumentus un, atkāpjoties 
no šīs direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus.

Šajos pasākumos var izmantot valsts 
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus, 
ekonomiskos instrumentus un, atkāpjoties 
no šīs direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus. Tomēr šādus pasākumus 
nedrīkst izmantot kā patvaļīgas 
diskriminācijas līdzekli vai slēptus 
tirdzniecības ierobežojumus starp 
dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšanas pasākumiem jābūt 
samērīgiem un nediskriminējošiem, un tie jāīsteno, nepārkāpjot Līguma noteikumus par 
iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 122
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos pasākumos var izmantot valsts 
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus, 
ekonomiskos instrumentus un, atkāpjoties 
no šīs direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus.

Šajos pasākumos var izmantot valsts 
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus, 
patērētāju kampaņas un uzņēmumu, 
piemēram, ikdienā nepieciešamo patēriņa 
preču tirgotāju, kampaņas, brīvprātīgas 
apņemšanās, ekonomiskos instrumentus 
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un, atkāpjoties no šīs direktīvas 18. panta, 
tirdzniecības ierobežojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos pasākumos var izmantot valsts
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus, 
ekonomiskos instrumentus un, atkāpjoties 
no šīs direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus.

Nenormatīvos un neobligātos pasākumos, 
kas tiek ieteikti dalībvalstīm, var izmantot 
brīvprātīgas samazināšanas shēmas,
paredzot pozitīvus ekonomiskos atlīdzības
instrumentus un, atkāpjoties no šīs 
direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai brīvi lemt par pasākumiem ar plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanu saistīto vides problēmu reālai risināšanai, analizējot lietderīgākos pasākumus 
pircējiem, iedzīvotāju praktiskās dzīves realitāti un iespējamos viņu finansiālos 
ierobežojumus. Izmantojot pozitīvus atlīdzības instrumentus, piemēram, lojalitātes kartes vai 
atlaides pirkumiem, nevis piespiedu sankcijas, pircēji, daudz ticamāk, vēlēsies mainīt 
patērētāja attieksmi, ierobežojot plastmasas iepirkumu maisiņu izmantošanu.

Grozījums Nr. 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos pasākumos var izmantot valsts 
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus, 
ekonomiskos instrumentus un, atkāpjoties 
no šīs direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus.

Šajos pasākumos var izmantot vispārējas 
patērētāju un īpašas bērnu izglītošanas 
programmas, valsts mērogā paredzētus 
samazināšanas mērķus, ekonomiskos 
instrumentus un, atkāpjoties no šīs 
direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus. Tomēr šādi tirdzniecības 
ierobežojumi nedrīkst paredzēt pilnīgu 
vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanas aizliegumu.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos pasākumos var izmantot valsts 
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus, 
ekonomiskos instrumentus un, atkāpjoties 
no šīs direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus.

Šajos pasākumos var izmantot valsts 
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus, 
ekonomiskos instrumentus un, atkāpjoties 
no šīs direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus. Higiēnas un pārtikas 
drošuma prasību ievērošanai, kā arī, 
ņemot vērā patērētāju ieradumus, 
alternatīvu iepakojumu pieejamību un 
vajadzību novērst pārtikas izšķērdēšanu, 
dalībvalstis var noteikt zemākus 
standartus vai atļaut izņēmuma 
gadījumus attiecībā uz tādu plastmasas 
maisiņu izmantošanu, kuru materiāla 
biezums nepārsniedz 10 mikronus. Tāpat 
dalībvalstis var noteikt zemākus 
standartus attiecībā uz tādu plastmasas 
maisiņu izmantošanu, kuru materiāla 
biezums ir lielāks nekā 50 mikroni, jo 
šādu maisiņu atkārtotas izmantošanas 
līmenis ir augstāks.
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Grozījums Nr. 126
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos pasākumos var izmantot valsts 
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus, 
ekonomiskos instrumentus un, atkāpjoties 
no šīs direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus.

Šajos pasākumos izmanto inovatīvus 
risinājumus, valsts mērogā paredzētus 
samazināšanas mērķus, ekonomiskos 
instrumentus un, atkāpjoties no šīs 
direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Marusya Lyubcheva

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos pasākumos var izmantot valsts 
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus, 
ekonomiskos instrumentus un, atkāpjoties 
no šīs direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus.

Šajās programmās nosaka valsts mērogā 
paredzētus samazināšanas mērķus, 
ekonomiskos instrumentus un, atkāpjoties 
no šīs direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus.

Or. bg

Grozījums Nr. 128
Vladko Todorov Panayotov
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos pasākumos var izmantot valsts 
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus, 
ekonomiskos instrumentus un, atkāpjoties 
no šīs direktīvas 18. panta, tirdzniecības 
ierobežojumus.

Šajos pasākumos var izmantot valsts 
mērogā paredzētus samazināšanas mērķus, 
ekonomiskos un regulatīvos instrumentus 
un, atkāpjoties no šīs direktīvas 18. panta, 
tirdzniecības ierobežojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.d punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2d) direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
1.b punktu:

“1.b Maisiņi, kas ir bioloģiski noārdāmi, 
tikai izmantojot oksidētāju (“oksi-
sadalāmi” maisiņi) nav atbilstoši šajā 
direktīvā noteikto mērķu īstenošanai, un 
tādēļ to izmantošana ir jāaizliedz.”;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
1.b punktu:

“1.b Šajā direktīvā paredzētos pasākumus 
nepiemēro ļoti vieglas plastmasas 
iepirkumu maisiņiem, kas ir bioloģiski 
noārdāmi un reģenerējami organiskās 
pārstādes procesā, ja tie atbilst šādiem 
nosacījumiem:

a) tie netiek nodrošināti par brīvu;

b) tos izmanto jomās, kurās to 
izmantošanu bioloģisko atkritumu 
savākšanas un pārstrādes sistēmas 
ietvaros ir apstiprinājušas par atkritumu 
apsaimniekošanu atbildīgas kompetentās 
iestādes;

c) uz tiem ir skaidri salasāms marķējums 
ar informāciju patērētājiem par to 
turpmāko izmantošanu, kas paredzēts 
atsevišķai bioloģisko atkritumu 
savākšanai;

d) tie atbilst standartā EN 13432 
paredzētajiem noteikumiem;

e) tie spēj sadalīties bioloģiskās 
noārdīšanās procesā, proti, mazāk kā divu 
gadu laikā to materiāls dabiskos apstākļos 
sadalās pilnībā, veidojot oglekļa dioksīdu, 
biomasu un ūdeni.”;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
1.b punktu:

“1.b Dalībvalstis, kuras ir ieviesušas 
bioloģisko atkritumu organisko pārstrādi, 
drīkst izslēgt standartam EN 13432 
atbilstošus vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņus no šīs direktīvas piemērošanas 
jomas, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

i) tie netiek nodrošināti par brīvu;

ii) to izmantošanu bioloģisko atkritumu 
pārstrādes sistēmas ietvaros ir atļāvušas 
par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgas 
kompetentās iestādes;

iii) uz tiem ir skaidri salasāms marķējums 
ar informāciju patērētājiem par to 
turpmāko izmantošanu, kas paredzēts 
organiskai bioloģisko atkritumu 
pārstrādei;

iv) tie spēj sadalīties bioloģiskās 
noārdīšanās procesā, proti, divu gadu 
laikā to materiāls dabiskos apstākļos 
sadalās pilnībā, veidojot oglekļa dioksīdu, 
biomasu un ūdeni, kā paredzēts 
attiecīgajā CEN standartā.”;

Or. en

Pamatojums

Efektīvākais veids, kā samazināt nevajadzīgu iepirkumu maisiņu patēriņu, ir noteikt 
papildmaksu par katru maisiņu. Vienīgais izņēmums varētu būt ļoti vieglas plastmasas 
maisiņi, kas ir nepieciešami pārtikas higiēnas nodrošināšanai. Dalībvalstis, kas ir 
izveidojušas bioloģisko atkritumu organiskās pārstrādes sistēmas, drīkst izslēgt standartam 
EN 13432 atbilstošus vieglās plastmasas iepirkumu maisiņus no šīs direktīvas piemērošanas 
jomas.

Grozījums Nr. 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
1.b punktu:

“1.b Iepirkumu maisiņiem, ko izmanto 
vaļēju, neiepakotu pārtikas produktu 
iesaiņošanai, nepiemēro 1.a punktā 
minēto samazinājuma mērķi, jo tie ir 
nepieciešami pārtikas higiēnas 
saglabāšanai un patērētāju drošībai.”;

Or. en

Pamatojums

Pārtikas higiēnas nodrošināšanai un sabiedrības veselībai ir liela nozīme. Maisiņi, ko 
izmanto vaļēju, neiepakotu pārtikas produktu iesaiņošanai, palīdz saglabāt pārtikas higiēnu 
un patērētāju drošību, un pašlaik nav alternatīva iepakojuma, kas atbilstu šādam mērķim. 
Tādēļ šiem maisiņiem nevajadzētu piemērot 1.a punktā minēto samazinājuma mērķi.

Grozījums Nr. 133
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
1.b punktu:

“1.b Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
garantētu, ka pārtikas mazumtirgotāji 
nenodrošina par brīvu vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņus. Dalībvalstis 
nodrošina, ka pārtikas mazumtirgotāji 
iekasē lietderīgu un samērīgu maksu par 
vieglās plastmasas iepirkumu 
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maisiņiem.”;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Gerben-Jan Gerbrandy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
1.b punktu:

“1.b Dalībvalstis nodrošina, ka to veiktie 
pasākumi, kas paredzēti plastmasas 
iepirkumu maisiņu patēriņa 
ierobežošanai, neradītu vispārēju 
iepakojuma ražošanas pieaugumu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
1.b punktu:

“1.b Ievērojot piesardzības principu, 
Eiropas Savienība cenšas panākt kaitīgu 
hormonālās darbības traucējumus 
izraisošu ķīmisko vielu izmantošanas 
pilnīgu aizliegumu plastmasa maisiņu 
sastāvā, lai pietiekamā līmenī nodrošinātu 
atbilstošu vides un cilvēku veselības 
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aizsardzību.”;

Or. sv

Grozījums Nr. 136
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
1.b punktu:

“1.b Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka mazumtirgotāji 
nenodrošina par brīvu iepirkumu 
maisiņus, izņemot vienīgi ļoti vieglas
plastmasas iepirkumu maisiņus vai 
šādiem maisiņiem alternatīvus 
iepakojumus, kā norādīts šā panta 
1.c punktā. Dalībvalstis nodrošina, ka 
mazumtirgotāji iekasē lietderīgu un 
samērīgu maksu par vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņiem, lai sasniegtu šā 
panta 1.a punktā minēto samazinājuma 
mērķi. Dalībvalstis nodrošina, ka 
mazumtirgotāji iekasē maksu, kas ir 
vismaz vienāda ar maksu, kas tiek 
iekasēta par citiem iepirkumu maisiņiem. 
Dalībvalstis šos pasākumus veic līdz (...)*. 
Dalībvalstis, kurās ir izveidota atsevišķa 
bioloģisko atkritumu savākšanas sistēma, 
drīkst prasīt mazumtirgotājiem samazināt 
šo maksu par 50 % no tādu vieglās 
plastmasas iepirkumu maisiņu cenas, kas 
ir kompostējami un kuru sastāvā ir vismaz 
50 % no bioloģiskām izejvielām ražota 
materiāla, kas iegūts ilgtspējīgā veidā.

________________

*OV: lūdzu ievietot datumu — viens gads 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.”;
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Or. en

Pamatojums

Efektīvākais veids, kā samazināt nevajadzīgu iepirkumu maisiņu patēriņu, ir nenodrošināt tos 
bez maksas. Tas būtu jāattiecina uz visiem iepirkumu maisiņiem, ne tikai uz plastmasas 
maisiņiem, izņemot ļoti plānus plastmasas iepirkumu maisiņus vai šādu maisiņu alternatīvas. 
Dalībvalstis, kurās ir ieviesta atsevišķa bioloģisko atkritumu savākšana var samazināt šo 
maksu ne vairāk kā 50 % par pilnībā kompostējamiem vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņiem. Tas radītu stimulu pāriet uz šādu maisiņu izmantošanu tikai tajās dalībvalstīs, 
kurās tiek nodrošināta atbilstoša to pārstrāde.

Grozījums Nr. 137
Andrés Perelló Rodríguez

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
1.b punktu:

“1.b Laižot tirgū jebkuru izstrādājumu, 
dalībvalstis ņem vērā savās atkritumu 
novēršanas valsts programmās paredzētos 
ekoloģiskas izstrādes kritērijus, lai 
ierobežotu plastmasas un jo īpaši vieglās 
plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanu, paredzot tos izmantot 
vienīgi tad, ja pārtikas higiēnas un 
drošuma prasību ievērošanas nolūkā vai 
ja nav alternatīvu, ilgtspējīgāku 
iepakojumu, ir nepieciešams atļaut to 
izmantošanu kāda konkrēta ražojuma 
iepakošanai.”;

Or. es

Pamatojums

Elektronikas ierīču un tekstilizstrādājumu iepakojumā bieži tiek iekļauts nevajadzīgs papildu 
iekšējais iepakojums, piemēram, kastēs iesaiņoti virskrekli, kuri ievietoti plastmasas maisiņos 
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vai iepakotas elektroierīces ar katram savienotājkabelim atsevišķu iepakojumu utt.

Grozījums Nr. 138
Anna Rosbach

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
1.b punktu:

“1.b Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka ļoti vieglas plastmasas 
iepirkumu maisiņu, ko izmanto beramu, 
vaļēju un neiepakotu pārtikas produktu 
(piemēram, augļu, dārzeņu un 
konditorejas izstrādājumu) iesaiņošanai, 
izmantošana tiek samazināta vai ka tie 
pakāpeniski tiek aizstāti ar iepirkumu 
maisiņiem, kas izgatavoti no videi 
draudzīgiem materiāliem, kas iegūti 
ilgtspējīgā veidā. Dalībvalstis šos 
pasākumus veic līdz (...)*.

______________

* OV: lūdzu ievietot datumu — divi gadi 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.”;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Anna Rosbach

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.c punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1b) direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
1.c punktu:

“1.c Dalībvalstis nodrošina, ka to veiktie 
pasākumi, kas paredzēti plastmasas 
iepirkumu maisiņu patēriņa 
ierobežošanai, neradītu vispārēju 
iepakojuma ražošanas vai atkritumu, 
tostarp pārtikas atkritumu, pieaugumu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
1.b punktu:

“1.b Mazumtirgotāji atļauj patērētājiem 
atstāt pārdošanas vietā jebkādu 
iepakojumu un atteikties no tā, ko tie 
uzskata par lieku, jo īpaši attiecībā uz 
iepirkumu maisiņiem. Mazumtirgotāji 
nodrošina, ka šis iepakojums tiek atkārtoti 
izmantots vai pārstrādāts.”;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
II pielikums – 3. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b) direktīvas II pielikuma 3. punkta 
d) apakšpunktu groza šādi:

“Bioloģiski noārdāmiem iepakojuma 
atkritumiem jābūt fiziski, ķīmiski, termiski 
vai bioloģiski sadalāmiem, proti, lai 
mazāk nekā viena gada laikā to materiāls 
dabiskos apstākļos sadalītos pilnībā, 
veidojot oglekļa dioksīdu, biomasu un 
ūdeni.”;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Andrés Perelló Rodríguez

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b) direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
1.c punktu:

“1.c Komisija un dalībvalstis vismaz 
pirmajā gadā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā veicina sabiedrības informēšanu un 
veic izpratnes veicināšanas kampaņas par 
parasto plastmasas maisiņu nelabvēlīgo 
ietekmi uz vidi.”;

Or. es

Grozījums Nr. 143
Andrés Perelló Rodríguez

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.c punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.d punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2c) direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
1.d punktu:

“1.d Papildus pasākumiem, kuru mērķis 
ir samazināt maisiņu skaitu, var paredzēt 
ekoloģiskās izstrādes pasākumus, 
piemēram, ierobežojot drukātās reklāmas 
vai zīmolu izvietošanai paredzēto 
laukumu platību, tādējādi ierobežojot 
videi kaitīgas tintes un krāsu 
izmantošanu. Tos nepiemēro atsevišķu 
dalībvalstu sniegtajiem paziņojumiem vai 
brīdinājumiem par plastmasas maisiņu 
izmantošanas ietekmi uz vidi.”;

Or. es

Grozījums Nr. 144
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 94/62/EK
4. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
samazinātu tādu ļoti vieglas plastmasas 
iepirkumu maisiņu skaitu, ko izmanto 
vaļēju vai neiepakotu beramo pārtikas 
produktu, piemēram, augļu, dārzeņu un 
konditorejas izstrādājumu, iepakošanai, 
vai lai pakāpeniski tos aizstātu ar 
iepirkumu maisiņiem, kas ir no 
pārstrādātiem materiāliem vai no 
materiāliem, kas ražoti no bioloģiskām 
izejvielām, ja ir ieviesta bioloģisko 
atkritumu atsevišķas savākšanas sistēma. 
Dalībvalstis šos pasākumus veic līdz (...)*.

________________

*OV: lūdzu ievietot datumu — divi gadi 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
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Or. fr

Pamatojums

Referentes 25. grozījumā būtu jāiekļauj atsauce uz visiem pārstrādātiem materiāliem, ne tikai
pārstrādātu papīru.

Grozījums Nr. 145
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 94/62/EK
6.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) direktīvā iekļauj jaunu 6.a pantu:

“6.a pants

Pasākumu veidi plastmasas maisiņu 
patēriņa samazināšanai

1. Dalībvalstis ievieš pasākumu hierarhiju 
atkritumu apsaimniekošanas jomā 
(kaskādes modelis), ierindojot 
samazināšanas pasākumus tās augšgalā, 
kam seko atkārtoti izmantojamiem 
maisiņiem, maisiņiem, kas sadalās vides 
apstākļos, maisiņiem, kas ir sadalāmi 
rūpnieciskos apstākļos un vienreiz 
lietojamiem vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņiem paredzētie pasākumi.

2. Dalībvalstis veic pasākumus tādu 
vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu un 
rūpnieciskos apstākļos bioloģiski 
noārdāmo maisiņu pieejamības 
ierobežošanai, kas tiek nodrošināti 
patērētājiem preču vai ražojumu 
tirdzniecības vietās. Šādu maisiņu 
izmantošanas aizliegums stājas spēkā no 
2020. gada un kā pārejas perioda 
pasākumu piemēro nodevu par šādu 
maisiņu izmantošanu.

Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņus 
drīkst izmantot svaigu pārtikas produktu 
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iepakošanai (piemēram, piena 
produktiem, gaļai), ja šiem maisiņiem nav 
pieejami alternatīvi iepakojumi.

Rūpnieciskos apstākļos bioloģiski 
noārdāmus maisiņus nodrošina vienīgi 
tad, ja izplatītāji ar pietiekamu pārliecību 
var paredzēt, ka šie maisiņi tiek savākti, 
piemēram, pašvaldības bioloģisko 
atkritumu savākšanas sistēmai paredzētie 
maisiņi, lai neradītu vēl vienu atkritumu 
plūsmu. Maisiņiem jābūt izstrādātiem 
tādā veidā, lai tos varētu pārstrādāt kā 
bioloģiskos atkritumus.

Atkārtoti izmantojamus un vides apstākļos 
bioloģiski noārdāmus maisiņus drīkst 
izplatīt patērētājiem arī pēc 2020. gada. 
Pārtikas nozarē šādiem maisiņiem 
piemēro nodevu, kuras apmērs ir 
atbilstošs šīs direktīvas mērķiem.

3. Ja maisiņi ir noārdāmi vides apstākļos, 
tas skaidri jānorāda uz maisiņa, 
izmantojot īpašu apzīmējumu, pazīmi vai 
krāsu. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, lai paredzētu šādas 
norādes, lai nodrošinātu to atpazīstamību 
visā Savienībā. Dalībvalstis var pieņemt 
pasākumus, lai norādītu citas īpašības, 
piemēram, atkārtotu izmantojamību, 
pārstrādājamību un sadalāmību.

4. No bioloģiskām izejvielām ražoti 
maisiņi nedrīkst kaitīgi ietekmēt ne 
lauksaimniecības ražošanas apjomu, kas 
paredzēts cilvēku vai dzīvnieku patēriņam, 
ne arī vidi. Šādus materiālus izmanto tikai 
tad, ja tiek ievērots kaskādes princips 
biomasas izmantošanā.

Saskaņā ar ES standartu EN 16575, 
izstrādājums, kas ražots no bioloģiskām 
izejvielām, ir izstrādājums, kas pilnībā vai 
daļēji iegūts no biomasas.”;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Anna Rosbach
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz dienai, kas ir divpadsmit mēnešus pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā. Dalībvalstis 
tūlīt dara Komisijai zināmus minēto 
noteikumu tekstus.

Dalībvalstīs tiek īstenotas iniciatīvas, 
izpratnes veicināšanas kampaņas,
normatīvie un administratīvie akti, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības vēlākais līdz dienai, kas ir 
divpadsmit mēnešus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā. Dalībvalstis tūlīt dara 
Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus, lai veicinātu paraugprakses 
apmaiņu starp dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Marusya Lyubcheva

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz dienai, kas ir divpadsmit mēnešus pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā. Dalībvalstis 
tūlīt dara Komisijai zināmus minēto 
noteikumu tekstus.

Dalībvalstis vajadzības gadījumā groza 
attiecīgos valsts tiesību aktus un tajās
stājas spēkā normatīvie un administratīvie 
akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības vēlākais līdz dienai, kas 
ir divpadsmit mēnešus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā. Dalībvalstis tūlīt dara 
Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus.

Or. bg

Grozījums Nr. 148
Anna Rosbach

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis pieņem minētos 
noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo 
direktīvu vai šādu atsauci pievieno to 
oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, 
kā izdarāma šāda atsauce.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību 
aktu noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo 
direktīvu vai šādu atsauci pievieno to 
oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, 
kā izdarāma šāda atsauce.

Or. en

Pamatojums

Šādu prasību nevajadzētu piemērot tiesību aktos neparedzētiem noteikumiem vai kampaņām.

Grozījums Nr. 149
Anna Rosbach

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja dalībvalstis jau ir veikušas 
pasākumus 2006. kalendārā gada laikā 
vai pēc tam, par bāzes rādītāju izmanto 
2005. kalendārajā gadā izlietoto vieglās 
plastmasas iepirkumu maisiņu kopējo 
skaitu.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu ņemt vērā dalībvalstu iepriekšējo gadu rādītājus, jānosaka bāzes rādītājs.

Grozījums Nr. 150
Marusya Lyubcheva

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to 
tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās 
pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to 
izstrādāto programmu un tiesību aktu 
galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, 
uz kuru attiecas šī direktīva.

Or. bg

Grozījums Nr. 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants

1. Piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās
spēkā Komisija pārskata tās īstenošanas 
efektivitāti.

2. Pārskatīšanā jānovērtē tādu vieglās 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazinājuma mērķu noteikšana, kas 
patērētājiem tiek nodrošināti par brīvu 
preču vai ražojumu tirdzniecības vietās un 
ko izmanto vaļējas, neiepakotas pārtikas, 
proti, svaigas gaļas, zivju, piena produktu, 
augļu, dārzeņu vai konditorejas 
izstrādājumu, iesaiņošanai.

Or. en


