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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šia direktyva suteikiama galimybė nustatyti vienodas taisykles ir siekiama užtikrinti teisinį 
tikrumą tokių plačiai paplitusių pakuočių gamintojams ir vartotojams.

Siūlomais pakeitimais siekiama patobulinti direktyvos turinį, visų pirma dėl poreikio suteikti 
teisinį tikrumą gamybos sektoriui ir tokių maišelių naudotojams – nuo prekybos centrų iki 
vartotojų. 

Nors plastikinių maišelių rinka yra labai plati, šis pasiūlymas skirtas dviejų plačiausiai 
naudojamų tipų plastikiniams maišeliams: 11–50 mikronų storio maišeliams, kurie yra 
geriausiai žinomi ir naudojami pirkiniams nešti, ir 1–10 mikronų storio labai lengviems 
maišeliams, kurie yra ypatingesni, bet taip pat labai svarbūs, dažniausiai skirti vaisiams ir 
daržovėms, kurie parduodami nesupakuoti, supakuoti.

Pranešėjas sutinka ir su bendru požiūriu, kurio laikomasi pasiūlyme dėl 11–49 mikronų storio 
maišelių, ir dėl tikslo palaipsniui sumažinti tokių maišelių naudojimą. Dėl išmatavimų ir 
svorio į šią kategoriją patenkantys maišeliai, atitinkantys EN 13432 (2002) standartą, neturėtų 
patekti į direktyvos taikymo sritį, nes jie gali būti naudojami ne tik pirkiniams nešti namo iš 
prekybos vietos, bet jie gali būti panaudoti ir kaip organinių atliekų konteineriai pagal 
Direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų.

Tinkamai pripažįstamas ypatingas vaidmuo, kurį atlieka 1–10 mikronų storio maišeliai kaip 
vaisių ir daržovių, kurie parduodami nesupakuoti, pakuotės, ir pabrėžiama šio tipo pakuotės 
svarba, nes ji sudaro gerą alternatyvą per dideliam pakuotės medžiagos naudojimui (angl. 
overpackaging), kad būtų užtikrintos visos pagrindinės higienos normos, reikalingos norint 
parduoti nesupakuotus maisto produktus. Tokių maišelių kaip nesupakuotų maisto produktų 
konteinerių naudojimas turėtų būti mažinamas tokiu tempu, kuris leistų rinkai rasti tinkamus 
alternatyvius būdus naudoti biologiškai skaidžias ir kompostuojamąsias pakuotes.

Biologiškai skaidžių produktų rinkas Komisija jau įtraukė į prioritetų sąrašą, nustatytą 
atnaujintame pramonės politikos komunikate „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos 
augimui ir atsigavimui skatinti“ (COM(2012)582). Konkrečiai Komisija teigia: 
„Biotechnologijų pramonėje naudojami atsinaujinantieji ištekliai arba gamyboje taikomi 
biologiniai procesai. Biologiniai produktai teikia keletą privalumų pramonės 
konkurencingumui ir aplinkai.“ Taip pat: „Iki 2020 m. ES biocheminių produktų, įskaitant 
bioplastikus, bioalyvas, biologinius tirpiklius, biologines paviršinio aktyvumo medžiagas ir 
chemines žaliavas, gamybos apimtis turėtų augti 5,3 proc. per metus ir sudaryti 40 mlrd. eurų 
vertės rinką, o vien tik biochemijos pramonėje bus sukurta daugiau nei 90 000 darbo vietų.“

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti 
vidutinį sunaudojamą lengvųjų plastikinių 
maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis 
priemonių plonesnių kaip 50 mikronų 
plastikinių maišelių naudojimui mažinti
pagal bendruosius Sąjungos atliekų 
politikos ir Sąjungos atliekų hierarchijos 
tikslus, nustatytus 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas7. Nustatant tokias 
priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu 
konkrečiose valstybėse narėse 
sunaudojamą maišelių kiekį – kuo jis 
didesnis, tuo didesnės turėtų būti ir 
pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip 
mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimas, nacionalinės valdžios 
institucijos teiks duomenis apie jų 
naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 
straipsnį;

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti 
vidutinį sunaudojamą lengvųjų plastikinių 
maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis 
priemonių plonesnių kaip 50 mikronų 
plastikinių maišelių naudojimui gerokai 
sumažinti pagal bendruosius Sąjungos 
atliekų politikos ir Sąjungos atliekų 
hierarchijos tikslus, nustatytus 2008 m. 
lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2008/98/EB dėl 
atliekų ir panaikinančioje kai kurias 
direktyvas7. Nustatant tokias priemones 
reikėtų atsižvelgti į šiuo metu konkrečiose 
valstybėse narėse sunaudojamą maišelių 
kiekį – kuo jis didesnis, tuo didesnės turėtų 
būti ir pastangos. Kad būtų galima stebėti, 
kaip mažinamas lengvųjų plastikinių 
maišelių naudojimas, nacionalinės valdžios 
institucijos teiks duomenis apie jų 
naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 
straipsnį. Naudojimą mažinti taip pat 
reikėtų skiriant lengvuosius plastikinius 
maišelius ir labai lengvus plastikinius 
maišelius ir tokiu tempu, kuris leistų 
rinkai rasti tinkamus alternatyvius 
pakavimo būdus labai lengviems 
plastikiniams maišeliams pakeisti, kurie ir 
toliau patenkintų vartotojų lūkesčius dėl 
higienos ir šviežumo, kad būtų išvengta 
rizikos, kad mažinant maišelių naudojimą 
pramonė naudos per daug pakuotės 
medžiagos, norėdama apsaugoti 
produktus jų pagaminimo vietoje;

__________________ __________________
7 OL L 312, 2008 11 22, p. 3. 7 OL L 312, 2008 11 22, p. 3.

Or. en
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) priemones valstybės narės gali rinktis 
įvairias – ekonomines, kaip antai 
mokesčiai ar rinkliavos, kurios jau yra 
pasiteisinusios kaip itin veiksmingos 
mažinant plastikinių maišelių naudojimą, 
taip pat pardavimo ribojimus, pavyzdžiui,
draudimus, kuriais nukrypstama nuo 
Direktyvos 94/62/EB 18 straipsnio 
nuostatų, tačiau turi būti laikomasi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
34–36 straipsnių;

(6) valstybių narių priemones turėtų 
sudaryti rinkliavos, kurios jau yra 
pasiteisinusios kaip itin veiksmingos 
mažinant plastikinių maišelių naudojimą. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
mažmenininkai neteiktų plastikinių 
maišelių nemokamai, išskyrus 
lengvuosius plastikinius maišelius, kurie 
atitinka EN 13432 (2002) standartą ir 
kuriuos galima panaudoti pakartotinai 
kaip organinių atliekų konteinerius pagal 
Europos Direktyvą 2008/98/EB dėl 
atliekų. Valstybės narės taip pat turėtų 
gebėti naudotis ekonominėmis 
priemonėmis, pavyzdžiui, mokesčiais bei
pardavimo ribojimais, pavyzdžiui,
draudimais, kuriais nukrypstama nuo 
Direktyvos 94/62/EB 18 straipsnio 
nuostatų, tačiau turi būti laikomasi
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
34–36 straipsnių;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) labai lengvi plastikiniai maišeliai, 
naudojami drėgniems, biriems, 
nesupakuotiems maisto produktams, 
pavyzdžiui, žaliai mėsai, žuviai ir pieno 
produktams, vynioti, yra būtini 
užtikrinant maisto produktų higieną ir 
todėl jų atžvilgiu neturėtų būti taikomas 
šioje direktyvoje nustatytas naudojimo 
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mažinimo tikslas; 

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) labai lengvi plastikiniai maišeliai, 
naudojami sausiems, biriems, 
nesupakuotiems maisto produktams, 
pavyzdžiui, vaisiams, daržovėms ir 
konditerijos gaminiams, vynioti, atlieka 
daugiau funkcijų nei tik tokių prekių 
gabenimas. Vis dėlto tokie maišeliai gali 
labai padidinti šiukšlinimą. Todėl jų 
naudojimą reikėtų mažinti arba juos 
laipsniškai pakeisti konteineriais, 
pagamintais iš tvariai išgaunamų 
biologinės kilmės ir tinkamų kompostuoti 
medžiagų, arba perdirbtu popieriumi, tai 
darant tokiu būdu ir tokiu tempu, kuris 
leistų rinkai rasti tinkamus alternatyvius 
pakavimo būdus, kad nebūtų naudojama 
per daug medžiagos produktams pakuoti 
jų pagaminimo vietoje;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) plastikinių maišelių mažinimo 
priemonės turėtų būti tokios, kad 
nepadidėtų bendras pakuočių kiekis;

(7) plastikinių maišelių mažinimo 
priemonės turėtų būti tokios, kad 
nepadidėtų bendras pakuočių kiekis, todėl 
numatant bet kokį pereinamąjį mažinimo 
ir pakeitimo laikotarpį reikia atsižvelgti į 
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laiką, kurio reikia rinkai prisitaikyti prie 
tokio mažinimo ir, dar svarbiau, į 
pakavimo pramonės gebėjimą tiekti 
priimtinus alternatyvius produktus;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) skatinimas naudoti lengvuosius ir 
labai lengvus plastikinius maišelius, 
atitinkančius standartą E13432 dėl 
biologiškai irstančių produktų, atitinka 
Komisijos komunikato Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Stipresnė 
Europos pramonė ekonomikos augimui ir 
atsigavimui skatinti“ tikslus ir Europos 
pastangas atkurti pramonės 
konkurencingumą ir skatinti ekonomikos 
atsigavimą. Tuo tarpu numatoma, kad ES 
biologinių cheminių produktų kiekis iki 
2020 m. augs 5,3 proc. per metus, rinkos 
vertė sieks 40 mlrd. eurų ir bus sukurta 
daugiau nei 90 000 darbo vietų vien tik 
biocheminių produktų pramonėje;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio -2 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lengvieji plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 
1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių 
sienelės storis yra mažesnis kaip 50 
mikronų ir kurie tiekiami vartotojams 
buities prekių ar maisto produktų 
pardavimo vietose.

lengvieji plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 
1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių 
sienelės storis yra nuo 11 iki 50 mikronų ir 
kurie tiekiami vartotojams buities prekių ar 
maisto produktų pardavimo vietose.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio -2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

labai lengvi plastikiniai maišeliai – iš 
plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 
straipsnio 1 dalyje, pagaminti maišeliai, 
kurių sienelės storis yra nuo 1 iki 10 
mikronų ir kurie tiekiami vartotojams 
buities prekių ar maisto produktų 
pardavimo vietose.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi priemonių, kad 1a. Valstybės narės imasi priemonių, kad 
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sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą savo teritorijoje per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą savo teritorijoje per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo ir 
kad sumažintų labai lengvų plastikinių 
maišelių naudojimą savo teritorijoje per 
trejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
1 straipsnio 1 dalies 2 b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva netaikoma lengviesiems 
plastikiniams maišeliams, kurie atitinka 
standartą EN 13432 (2002) ir kuriuos 
galima panaudoti pakartotinai kaip 
organinių atliekų konteinerius pagal 
Europos Direktyvą 2008/98/EB dėl 
atliekų.

Or. en


