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ĪSS PAMATOJUMS

Direktīva piedāvā iespēju izveidot saskaņotu regulējumu, un tās mērķis ir garantēt ražotājiem 
un citiem plaši izmantotā šāda tipa iepakojuma lietotājiem tiesisko noteiktību.

Ierosināto grozījumu mērķis ir pastiprināt direktīvas saturu, galvenokārt, lai nodrošinātu
tiesisko noteiktību ražošanas nozarei un tās darbības sarežģītajai sistēmai, kas ietver plaša 
mēroga izplatīšanu un patērētājus. 

Lai arī plastmasas maisiņu tirgus ir sarežģīts, skaidrs, ka šā instrumenta piemērošana attiecas 
galvenokārt uz divām lielām ražojumu grupām: zināmākie un izplatītākie ražojumi ar 
biezumu no 11 līdz 50 mikroniem jeb parastie iepirkšanās maisi un specifiskākie, bet tikpat 
nozīmīgie ražojumi — tā sauktie ļoti vieglās plastmasas maisi — ar biezumu no 1 līdz 
10 mikroniem, kas paredzēti galvenokārt sveramo augļu un dārzeņu iepakošanai.

Attiecībā uz biezumu no 11 līdz 49 mikroniem atzinīgi tiek vērtēta gan vispārīgā sistēma, gan 
mērķis pakāpeniski samazināt plastmasas iepakojumu izplatību. Uzskata, ka iepakojumus, kas 
pēc izmēra un svara ietilpst šajā kategorijā, bet kuri atbilst standartam EN 13432 (2002),
nebūtu jāietver šīs direktīvas darbības jomā, jo tie netiek plaši izmantoti produktu pārvešanai 
no tirdzniecības vietas, kā arī tos var pēc tam izmantot organisko atkritumu savākšanai 
saskaņā ar spēkā esošo Eiropas pamatdirektīvu par atkritumiem 2008/98/EK.

Attiecībā uz ražojumiem, kuru biezums ir no 1 līdz 10 mikroniem, ir jāatzīst sveramu augļu 
un dārzeņu tirdzniecības iepakojumu īpašā funkcija, uzsverot šā tipa iepakojuma nozīmi, kas 
ir reāla alternatīva pārmērīga iepakojuma problēmai, vienlaikus garantējot visus elementāros 
vajadzīgos higiēnas standartus sveramu pārtikas produktu pārdošanā. Atzinuma sagatavotājs 
uzskata, ka mērķis samazināt šā iepakošanas instrumenta piemērošanu mazumtirdzniecībā
tiek īstenots piemērotā laikā, lai uzlabotu plastmasas aizvietošanu ar citu bioloģiski noārdāmu 
un kompostējamu materiālu.

Arī Eiropas Komisija, atjauninot paziņojumu par rūpniecības politiku (COM(2012)0582) 
„Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai” ietver bioproduktus 
prioritārajos pasākumos Eiropas rūpniecības attīstības atbalstam. Jo īpaši Komisija apgalvo: 
„Biorūpniecības nozares ražošanā izmanto atjaunojamos resursus vai pielieto bioražošanas 
procesus. Bioprodukti piedāvā vairākas priekšrocības rūpniecības konkurētspējas un vides 
aizsardzības ziņā.”, kā arī: „Līdz 2020. gadam ir plānots ES ķīmisko bioproduktu, tai skaitā 
bioplastmasas, biosmērvielu, biošķīdinātāju, virsmaktīvo aģentu un ķīmisko izejvielu, 
ražošanas apjoma pieaugums par 5,3 % gadā, kā rezultātā tirgus vērtība būtu EUR 40 miljardi 
un bioķīmijas rūpniecības nozarē vien tiktu radīts vairāk nekā 90 000 darba vietu.”

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:



PE527.872v02-00 4/9 PA\1018393LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1

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 atcelšanu7, 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 atcelšanu7, būtu jāveic 
pasākumi tādu plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa ievērojamai 
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. Šāda 
samazināšana būtu jāveic arī tādā veidā, 
lai nodalītu vieglās un ļoti vieglās 
plastmasas iepirkumu maisiņus, un tādā 
termiņā, lai ļautu tirgum rast 
dzīvotspējīgus alternatīvā iepakojuma 
risinājumus ļoti vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņiem, kas vienlaikus 
atbilstu patērētāju prasībām attiecībā uz 
higiēnu un svaigumu, lai novērstu risku, 
ka samazināšana veicina pārmērīgu 
iepakošanu, jo ražotāji mēģina nodrošināt 
aizsardzību produktiem.

__________________ __________________
7 OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp. 7 OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

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 būtu
jāizmanto maksājumi, kas ir apliecinājuši 
savu īpašo lietderību plastmasas iepirkumu 
maisiņu izmantošanas samazināšanā. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
mazumtirgotāji neizsniedz plastmasas 
iepirkumu maisiņus par brīvu, izņemot 
vieglās plastmasas maisiņus, kas atbilst 
standartam EN 13432 (2002) un ko var 
atkārtoti izmantot organisko atkritumu 
savākšanai saskaņā ar Eiropas Direktīvu 
2008/98/EK par atkritumiem. 
Dalībvalstīm būtu jāvar izmantot arī tādus 
ekonomiskos instrumentus kā 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

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ļoti vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņi, kurus izmanto, lai iepakotu tādu 
mitru, sveramu, neiepakotu pārtiku kā 
svaigu gaļu, zivis un piena produktus, ir
nepieciešami pārtikas higiēnai un tāpēc 
tie nebūtu jāietver šajā direktīvā 
noteiktajos samazināšanas mērķos.
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Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Ļoti vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu, ko izmanto, lai iepakotu tādu 
sausu, sveramu, neiepakotu pārtiku, kā 
augļus, dārzeņus un konditorejas 
izstrādājumus, funkcija ir vienkārši šādu
produktu pārvadāšana. Tomēr šādi 
iepirkumu maisiņi var ievērojami 
piesārņot vidi. Tāpēc tie būtu jāsamazina 
vai pakāpeniski jāaizvieto ar 
iepakojumiem, kas ir gatavoti no 
bioloģiskiem un kompostējamiem 
materiāliem, kuri iegūti ilgtspējīgā veidā 
vai no otrreiz izmantota papīra, ar 
nosacījumu, ka tas tiek darīts tādā veidā 
un termiņos, lai ļautu tirgum atrast 
dzīvotspējīgus alternatīvus iepakošanas 
risinājumus ar mērķi izvairīties no 
iepriekšējas pārmērīgas produktu 
iepakošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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 rašanās pieaugumu 
kopumā un tāpēc jebkāda samazināšanas 
un aizstāšanas plānotā pārejas perioda 
termiņu noteikšanā būtu pienācīgi jāņem 
vērā laika periods, kas tirgum 
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nepieciešams, lai pielāgotos šādai 
samazināšanai, un vēl būtiskāk, 
iepakojumu nozares spēja piegādāt 
pieņemamus alternatīvus ražojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Atbalsts vieglās un ļoti vieglās 
plastmasas iepirkumu maisiņiem, kas 
atbilst standartam E13432 attiecībā uz 
bioloģiski noārdāmiem ražojumiem, ir 
saskaņā ar Komisijas paziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
reģionu komitejai “Spēcīgāka Eiropas 
rūpniecība izaugsmei un ekonomikas 
atveseļošanai” un ar Eiropas centieniem 
atjaunot rūpniecības konkurētspēju un 
uzsākt atveseļošanu; tā kā ES ķīmisko 
bioproduktu ražošanas apjoma pieaugums 
līdz 2020. gadam ir plānots par 5,3 % 
gadā, kā rezultātā tirgus vērtība būtu 
EUR 40 miljardi un bioķīmijas 
rūpniecības nozarē vien tiktu radīts vairāk 
nekā 90 000 darbavietu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 94/62/EK
3. pants – 2.a punkts (jauns)
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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 ir no 11 
līdz 50 mikroniem un kuri patērētājiem 
tiek piegādāti preču vai ražojumu 
tirdzniecības vietās.

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 3. pantā iekļauj šādu 2.b 
punktu:

“Ļoti vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņi” ir Komisijas Regulas (ES) 
Nr. 10/2011 3. panta 1. punktā noteiktie 
plastmasas maisiņi*, kuru biezums ir no 1
līdz 10 mikroniem un kurus piedāvā 
patērētājiem preču vai produktu 
tirdzniecības vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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



PA\1018393LV.doc 9/9 PE527.872v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 3. pantā iekļauj šādu 2.c 
punktu:

Vieglās plastmasas maisiņi, kas atbilst 
standartam EN 13432 (2002) un kurus 
var atkārtoti izmantot organisko 
atkritumu savākšanai saskaņā ar Eiropas 
Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem, 
neietilpst šīs direktīvas darbības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

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 attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā un samazinātu ļoti 
vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu 
izmantošanu savā teritorijā trijos gados 
pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās.

Or. en


