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17.10.2018 A8-0317/118 

Grozījums Nr.  118 

Karl-Heinz Florenz 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos 

pasākumus, lai līdz [seši gadi pēc šīs 

direktīvas transponēšanas] savā teritorijā 

būtiski samazinātu pielikuma A daļā 

uzskaitīto vienreizlietojamo plastmasas 

izstrādājumu patēriņu. 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos 

pasākumus, lai līdz 2025. gadam savā 

teritorijā  panāktu pielikuma A daļā 

uzskaitīto vienreizlietojamo plastmasas 

izstrādājumu patēriņa vērienīgu un 

pastāvīgu samazinājumu vismaz 25 % 

apmērā. 

Šie pasākumi var ietvert nacionālo 

patēriņa samazināšanas mērķrādītāju 

noteikšanu, pasākumus, ar ko nodrošina, 

ka tirdzniecības vietās galapatērētājam ir 

pieejamas atkalizmantojamas alternatīvas 

šiem izstrādājumiem, vai ekonomiskus 

instrumentus, ar ko, piemēram, nodrošina, 

ka tirdzniecības vietās galapatērētāji 

vienreizlietojamus plastmasas 

izstrādājumus nevar saņemt bez maksas. 

Šie pasākumi var atšķirties atkarībā no tā, 

kāda ir šā punkta pirmajā daļā minēto 

izstrādājumu vidiskā ietekme. 

Šie pasākumi var ietvert pasākumus, ar ko 

nodrošina, ka tirdzniecības vietās 

galapatērētājam ir pieejamas 

atkalizmantojamas alternatīvas šiem 

izstrādājumiem, vai ekonomiskus 

instrumentus, ar ko, piemēram, nodrošina, 

ka tirdzniecības vietās galapatērētāji 

vienreizlietojamus plastmasas 

izstrādājumus nevar saņemt bez maksas. 

Šie pasākumi var atšķirties atkarībā no tā, 

kāda ir šā punkta pirmajā daļā minēto 

izstrādājumu ietekme uz vidi visā to aprites 

ciklā, tostarp tad, kad tos izmet 

atkritumos. 

 Dalībvalstis izstrādā valsts plānus, kuros 

apraksta saskaņā ar šo punktu pieņemtos 

pasākumus. Dalībvalstis informē 

Komisiju par šiem plāniem un vajadzības 

gadījumā tos atjaunina. Komisija var 

sniegt ieteikumus par minētajiem 

plāniem. 

 Saskaņā ar šo punktu pieņemtie pasākumi 

ir samērīgi un nediskriminējoši. Attiecībā 
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uz izstrādājumiem, kam piemēro 

Direktīvu 94/62/EK, šie pasākumi neskar 

minētās direktīvas 18. pantu. Dalībvalstis 

par minētajiem pasākumiem paziņo 

Komisijai saskaņā ar Direktīvu (ES) 

2015/1535, ja tas ir paredzēts minētajā 

direktīvā. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/119 

Grozījums Nr.  119 

Karl-Heinz Florenz 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 

pasākumus, lai ilgtermiņā samazinātu 

tabakas izstrādājumu, jo īpaši plastmasu 

saturošu tabakas izstrādājumu filtru, 

atkritumu ietekmi uz vidi, samazinot 

pēcpatēriņa atkritumus no plastmasu 

saturošiem tabakas izstrādājumu filtriem 

saskaņā ar šādu grafiku: 50 % 

samazinājums līdz 2025. gadam un 80 % 

samazinājums līdz 2030. gadam, 

salīdzinot ar to plastmasu saturošo 

tabakas izstrādājumu filtru vidējo svērto 

apjomu, kas laisti tirgū 2014.–2016. gadā. 

Or. en 

Pamatojums 

Atsaucei uz plastmasu saturošu tabakas izstrādājumu filtru samazināšanas mērķrādītāju 

vajadzētu attiekties uz filtriem, nevis uz visu tabakas izstrādājumu. Ar šo grozījumu novērš 

minēto nepilnību.  
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17.10.2018 A8-0317/120 

Grozījums Nr.  120 

Karl-Heinz Florenz 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz shēmām, kas izveidotas 

saskaņā ar šā panta 1. punktu, dalībvalstis 

nodrošina, ka pielikuma E daļā uzskaitīto 

vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu 

ražotāji sedz izmaksas par tādu atkritumu 

savākšanu, kas sastāv no šiem 

vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem, un par to pēcāku 

transportēšanu un apstrādi, tostarp 

izmaksas par piedrazojuma satīrīšanu un 

izmaksas par 10. pantā minētajiem 

informētības vairošanas pasākumiem par 

šiem  

izstrādājumiem.  

Attiecībā uz shēmām, kas izveidotas 

saskaņā ar šā panta 1. punktu, dalībvalstis 

nodrošina, ka pielikuma E daļā uzskaitīto 

vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu 

ražotāji sedz izmaksas par tādu atkritumu 

savākšanu, kas sastāv no šiem 

vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem, un par to pēcāku 

transportēšanu un apstrādi saskaņā ar 

Direktīvā 2008/98/EK paredzētajiem 

noteikumiem par ražotāja paplašinātu 

atbildību, tostarp izmaksas par 

piedrazojuma satīrīšanu un izmaksas par 

10. pantā minētajiem informētības 

vairošanas pasākumiem par šiem 

izstrādājumiem. Finanšu iemaksas, ko 

ražotāji veic, lai pildītu minētās saistības, 

nepārsniedz izmaksas, kas ir 

nepieciešamas, lai minētos pakalpojumus 

sniegtu rentablā un samērīgā veidā, un 

visi attiecīgie dalībnieki tās nosaka 

pārredzamā veidā un koriģē saskaņā 

Direktīvas 2008/98/EK 8.a panta 

4. punktu. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/121 

Grozījums Nr.  121 

Karl-Heinz Florenz 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

15. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) vai ir panākts pietiekams zinātnes 

un tehnikas progress un ir izstrādāti 

kritēriji vai standarts par bionoārdāmību 

jūras vidē, kas piemērojami 

vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem, kuri ietilpst šīs direktīvas 

darbības jomā, un to vienreizlietojamiem 

aizstājējiem, lai vajadzības gadījumā 

varētu noskaidrot, uz kādiem 

izstrādājumiem vairs nav vajadzīgs 

attiecināt ierobežojumus laišanai tirgū. 

(c) vai ir panākts pietiekams zinātnes 

un tehnikas progress un ir izstrādāti 

kritēriji vai standarts par bionoārdāmību 

jūras vidē, kas piemērojami 

vienreizlietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem, kuri ietilpst šīs direktīvas 

darbības jomā, un to vienreizlietojamiem 

aizstājējiem, pamatojoties uz pārbaužu uz 

vietas rezultātiem reālos jūras dzīves 

apstākļos un ja plastmasas izstrādājumu 

bioloģiskās noārdīšanās rezultātā rodas 

oglekļa dioksīds (CO2), biomasa un ūdens, 

kas pilnībā integrējas dabiskajos oglekļa 

dioksīda un slāpekļa ciklos, neradot 

kaitējumu ekosistēmas bilancei termiņā, 

kas ir pietiekami īss, lai plastmasa 

nekaitētu jūras organismiem un neradītu 

plastmasas uzkrāšanos vidē. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/122 

Grozījums Nr.  122 

Karl-Heinz Florenz 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Tomēr dalībvalstis 

mikrouzņēmumiem un mazajiem un 

vidējiem uzņēmumiem, kā noteikts 

saskaņā ar Komisijas MVU definīciju, kas 

piemērojama ... [šīs direktīvas stāšanās 

spēkā dienā], piemēro pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību 

5. pantam un 7. panta 1. punktam no ... 

[2 gadi pēc 17. panta 1. punkta 2. daļā 

noteiktā transponēšanas perioda], un 

atbilstību 6. panta 1. punktam — no ... [2  

gadi pēc 17. panta 1. punkta 2. daļā 

noteiktā transponēšanas perioda]. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/123 

Grozījums Nr.  123 

Karl-Heinz Florenz 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums – A daļa – 2.a ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 — Ļoti vieglās plastmasas iepirkumu 

maisiņi, izņemot gadījumus, kad tie jālieto 

higiēnas apsvērumu dēļ vai mitru, 

nefasētu pārtikas produktu ietīšanai; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Grozījums Nr.  124 

Karl-Heinz Florenz 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums – E daļa – pēdējais ievilkums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - Jogurta trauki ar hermētiski 

noslēdzamu vāku, ko pārdod patēriņam 

mājās 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Grozījums Nr.  125 

Karl-Heinz Florenz 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums – D daļa – 3. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

— Baloni, izņemot rūpnieciskiem vai 

citiem profesionāliem lietojumiem un 

izmantojumiem paredzētus balonus, kas 

netiek izplatīti patērētājiem 

svītrots 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/126 

Grozījums Nr.  126 

Karl-Heinz Florenz 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums – E daļa – 7. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

— Baloni, izņemot rūpnieciskiem vai 

citiem profesionāliem lietojumiem un 

izmantojumiem paredzētus balonus, kas 

netiek izplatīti patērētājiem 

svītrots 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/127 

Grozījums Nr.  127 

Karl-Heinz Florenz 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kas attiecas uz vienreizlietojamiem 

plastmasas izstrādājumiem, kam nav viegli 

pieejamu un ilgtspējīgu alternatīvu, 

dalībvalstīm saskaņā ar principu 

“piesārņotājs maksā” būtu jāievieš arī 

ražotāja paplašinātas atbildības shēmas, kas 

segs atkritumu apsaimniekošanas un 

piedrazojuma satīrīšanas izmaksas, kā arī 

izmaksas par informētības vairošanas 

pasākumiem, kuru mērķis ir šādu 

piedrazojumu novērst un samazināt. 

Kas attiecas uz vienreizlietojamiem 

plastmasas izstrādājumiem, kam nav viegli 

pieejamu un ilgtspējīgu alternatīvu, 

dalībvalstīm saskaņā ar principu 

“piesārņotājs maksā” būtu jāievieš arī 

ražotāja paplašinātas atbildības shēmas, kas 

segs nepieciešamās atkritumu 

apsaimniekošanas izmaksas, kā arī 

izmaksas par informētības vairošanas 

pasākumiem, kuru mērķis ir novērst un 

samazināt piedrazojumu, kā arī vērsties 

pret patērētāju nepareizu rīcību. 

 Minētajām izmaksām nebūtu jāpārsniedz 

izmaksas, kas vajadzīgas, lai minētos 

pakalpojumus sniegtu rentablā veidā, un 

visiem attiecīgajiem dalībniekiem tās būtu 

jānosaka pārredzamā veidā saskaņā ar 

Direktīvas 2008/98/EK 8.a panta 

4. punkta a) apakšpunktu. Šīm izmaksām 

vajadzētu būt samērīgām un balstīties uz 

skaidriem mērķiem, kas noteikti saskaņā 

ar Direktīvas 2008/98/EK 8.a panta 

1. punktu. 

Or. en 

 

 

 


