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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0317/137 

Grozījums Nr. 137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD 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 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Lai varētu skaidri noteikt šīs 

direktīvas darbības jomu, būtu jādefinē 

jēdziens “vienreizlietojams plastmasas 

izstrādājums”. No definīcijas būtu 

jāizslēdz tādi plastmasas izstrādājumi, kas 

ir iecerēti, konstruēti un laisti tirgū kā tādi, 

kas savā kalpošanas laikā tiek vairākkārt 

pārvietoti vai apgrozīti, proti, atkārtoti 

uzpildīti vai atkalizmantoti tādam pašam 

mērķim, kādam tie iecerēti. 

(9) Lai varētu skaidri noteikt šīs 

direktīvas darbības jomu, būtu 

jāpaskaidro, ko nozīmē vienreizēja 

lietošana. Izstrādājumus būtu jāuzskata 

par vienreizlietojamiem, ja tie nav iecerēti, 

konstruēti un laisti tirgū kā tādi, kurus to 

aprites ciklā paredzēts vairākkārt pārvietot 

vai nodrošināt to rotāciju, ražotājam tos 

atkārtoti uzpildot vai atkārtoti izmantojot 

tādam pašam mērķim, kādam tie iecerēti. 

Or. en 

Pamatojums 

“Vienreizlietojama plastmasas izstrādājuma” definīcijā nebūtu jāiekļauj atsauce uz izstrādājumiem, 

kurus izmanto tikai vienreiz (kā pieņemts ENVI komitejā). Šāda definīcija varētu būt maldinoša un radīt 

juridiskas neskaidrības, jo var apgalvot, ka vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu var izmantot divas 

reizes un tādējādi direktīvas darbības joma uz to neattiecas. 
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18.10.2018 A8-0317/138 

Grozījums Nr. 138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD 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 

12.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12 a) Direktīvā 94/62/EK, kurā 

grozījumi izdarīti ar Direktīvu 

(ES) 2015/720, tika noteikta prasība 

Komisijai līdz 2017. gada maijam veikt 

tiesību aktu pārskatīšanu attiecībā uz 

pasākumiem, kuru mērķis ir samazināt 

ļoti vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu 

patēriņu, pamatojoties uz aprites cikla 

ietekmi. Komisija līdz šim nav veikusi šo 

pārskatīšanu. Ņemot vērā to, ka šādi 

plastmasas maisiņi ļoti ātri nonāk 

atkritumos un sekmē jūras piedrazojumu, 

ir lietderīgi ieviest pasākumus, kuru 

mērķis ir ierobežot to laišanu tirgū, 

izņemot lietojumus, kas ir noteikti 

vajadzīgi. Ļoti vieglās plastmasas 

iepirkumu maisiņi nebūtu jālaiž tirgū kā 

nefasētas pārtikas iepakojums, izņemot 

gadījumus, kad tie jālieto higiēnas 

apsvērumu dēļ vai tādas mitras, nefasētas 

pārtikas iepakošanai kā jēla gaļa, zivis vai 

piena produkti. Tādā gadījumā būtu 

jāizmanto tikai bionoārdāmi un 

kompostējami maisiņi. Ļoti vieglās 

plastmasas iepirkumu maisiņiem, uz 

kuriem minētais tirdzniecības 

ierobežojums neattiecas, turpina piemērot 

spēkā esošos noteikumus, kas ieviesti ar 

Direktīvu (ES) 2015/720. 

Or. en 
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Pamatojums 

Ja tas nepieciešams higiēnas apsvērumu dēļ, būtu jāizmanto tikai bionoārdāmi un kompostējami vieglās 

plastmasas iepirkumu maisiņi kā labāks risinājums attiecībā uz vidi. 
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18.10.2018 A8-0317/139 

Grozījums Nr. 139 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD 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 

3. pants – 1. daļa – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) “vienreizlietojams plastmasas 

izstrādājums” ir izstrādājums, kas pilnībā 

vai daļēji izgatavots no plastmasas un kas 

nav iecerēts, konstruēts vai laists tirgū kā 

tāds, kurš savā kalpošanas laikā tiek 

vairākkārt pārvietots vai apgrozīts, proti, 

nodots atpakaļ ražotājam atkārtotai 

uzpildīšanai vai atkalizmantošanai tādam 

pašam mērķim, kādam tas sākotnēji 

iecerēts; 

(2) “vienreizlietojams plastmasas 

izstrādājums” ir izstrādājums, kas pilnībā 

vai daļēji izgatavots no plastmasas un kas 

ir iecerēts, konstruēts vai laists tirgū kā 

tāds, kuru paredzēts izmantot tikai īsu 

laika periodu, to vairākkārt nepārvietojot 

vai nenodrošinot tā vairākkārtēju 

atpakaļnonākšanu pie ražotāja atkārtotai 

uzpildīšanai vai atkalizmantošanai, pirms 

tas tiek izmests; 

Or. en 

Pamatojums 

“Vienreizlietojama plastmasas izstrādājuma” definīcijā nebūtu jāiekļauj atsauce uz izstrādājumiem, 

kurus izmanto tikai vienreiz (kā pieņemts ENVI komitejā). Šāda definīcija varētu būt maldinoša un radīt 

juridiskas neskaidrības, jo var apgalvot, ka vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu var izmantot divas 

reizes un tādējādi direktīvas darbības joma uz to neattiecas. 



 

AM\1166464LV.docx  PE624.162v01-00 
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18.10.2018 A8-0317/140 

Grozījums Nr. 140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD 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 

7. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) tādu ķīmisku vielu klātbūtne 

izstrādājumā, kuras rada bažas, 

piemēram, bīstami metāli, ftalāti, PFAS, 

bisfenoli, kā arī vielas, kas izraisa 

endokrīnās sistēmas darbības 

traucējumus, un citas vielas, kas rada ļoti 

lielas bažas (SVHC) saskaņā ar Regulu 

(ES) Nr. 1907/2006. 

Or. en 

Pamatojums 

Izstrādājumu marķējumam būtu jāsatur informācija par to, ka tie satur ķīmiskas vielas, kas rada bažas. 
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18.10.2018 A8-0317/141 

Grozījums Nr. 141 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD 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 

10. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) par tādu ķīmisku vielu klātbūtni 

izstrādājumā, kuras rada bažas, 

piemēram, bīstami metāli, ftalāti, PFAS, 

bisfenoli, kā arī vielas, kas izraisa 

endokrīnās sistēmas darbības 

traucējumus, un citas vielas, kas rada ļoti 

lielas bažas (SVHC) saskaņā ar Regulu 

(ES) Nr. 1907/2006. 

Or. en 

Pamatojums 

Iedzīvotāji būtu jāinformē par to, ka izstrādājumi satur ķīmiskas vielas, kas rada bažas. 
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18.10.2018 A8-0317/142 

Grozījums Nr. 142 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD 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 

I pielikums – A daļa – 2.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - Dzērienu pudeles 

Or. en 

Pamatojums 

Arī uz dzērienu pudelēm būtu jāattiecina samazināšanas mērķrādītājs. 



 

AM\1166464LV.docx  PE624.162v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0317/143 

Grozījums Nr. 143 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

EFDD 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 

I pielikums – B daļa – 6.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - Ļoti vieglās plastmasas iepirkumu 

maisiņi, izņemot gadījumus, kad tie jālieto 

higiēnas apsvērumu dēļ, lai ietītu mitrus, 

nefasētus pārtikas produktus; tādā 

gadījumā būtu jāizmanto tikai tādi ļoti 

vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi, kas 

ir bionoārdāmi un kompostējami. 

Or. en 

Pamatojums 

Ja tas nepieciešams higiēnas apsvērumu dēļ, būtu jāizmanto tikai bionoārdāmi un kompostējami vieglās 

plastmasas iepirkumu maisiņi kā labāks risinājums attiecībā uz vidi. 

 


