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PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2015)0101 

Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana ***II 

Eiropas Parlamenta 2015. gada 28. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju 

pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu ar ko groza 

Direktīvu 94/62/EK attiecībā uz vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 

samazināšanu (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05094/1/2015 – C8-0064/2015), 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 26. februāra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada 3. aprīļa atzinumu2, 

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā3 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0761), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 76. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja ieteikumus 

otrajam lasījumam (A8-0130/2015), 

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā; 

2. apstiprina Parlamenta paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai; 

3. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju; 

4. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu; 

                                                 
1  OV C 214, 8.7.2014., 40. lpp. 
2  OV C 174, 7.6.2014., 43. lpp. 
3  Pieņemtie teksti, 16.4.2014., P7_TA(2014)0417. 



 

 

5. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir 

pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru 

nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 



 

 

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS  

 

Eiropas Parlamenta paziņojums 

 
Eiropas Parlaments ņem vērā Komisijas paziņojumu saistībā ar vienošanos par 

Direktīvas 94/62/EK grozīšanu, lai samazinātu plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu.  

 

Kā Komisija apgalvoja savā paskaidrojuma rakstā, tās sākotnējā priekšlikuma mērķis bija 

"ierobežot nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, jo īpaši saistībā ar piegružošanu, sekmēt to, ka tiek 

novērsta atkritumu rašanās, un to, ka tiek efektīvāk izmantoti resursi, vienlaikus ierobežojot 

nelabvēlīgu sociāli ekonomisko ietekmi. Konkrētāk, šā priekšlikuma mērķis ir samazināt 

plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu Eiropas Savienībā attiecībā uz plastmasas iepirkumu 

maisiņiem, kuru materiāla biezums nepārsniedz 50 mikronus (0,05 milimetrus)." 
 
Eiropas Parlaments uzskata, ka teksts, par kuru vienojās likumdevēji, pilnībā atbilst Komisijas 

priekšlikuma mērķiem.  

 

Ietekmes novērtējumā Komisija secināja, ka "kombinēt atkritumu rašanās novēršanas mērķi 

ES līmenī ar skaidru ieteikumu dalībvalstīm izmantot cenu noteikšanu, kā arī iespēju 

dalībvalstīm piemērot tirgus ierobežojumus, atkāpjoties no 18. panta prasībām [...], būtu 

visefektīvākā pieeja, lai sasniegtu vērienīgus rezultātus vides jomā, vienlaikus nodrošinot 

pozitīvu ekonomisku ietekmi, mazinot negatīvo ietekmi uz nodarbinātību, nodrošinot 

pieņemamību sabiedrībai, kā arī sniedzot ieguldījumu plašākas izpratnes veicināšanā 

ilgtspējīga patēriņa jomā".  

 

Eiropas Parlaments uzskata, ka galīga redakcija, par kuru panākta vienošanās, ir pamatota uz 

šo visefektīvāko pieeju, kas izklāstīta Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā, un tajā 

paredzētie noteikumi dalībvalstīm ir atbilstīgi, lai nodrošinātu plastmasas maisiņu patēriņa 

efektīvu samazinājumu visā Savienībā.  
 
Turklāt Eiropas Parlaments atgādina, ka saskaņā ar 2003. gada Iestāžu nolīguma par labāku 

likumdošanas procesu 30. punktu lemt par to, vai pirms būtisku grozījumu izdarīšanas ir 

nepieciešams ietekmes novērtējums, ir likumdevēju ziņā. 

 

Eiropas Parlaments atgādina, ka saskaņā ar LES 13. panta 2. punktu "iestādes īsteno pilnīgu 

savstarpēju sadarbību". Parlaments augstu vērtē Komisijas ieguldījumu, cenšoties panākt 

iestāžu sarunu noslēgšanu. Tomēr Parlaments pauž nožēlu par to, ka Komisijas deklarācijā ir 

izskatīti jautājumi, kuri jau tika pienācīgi izskatīti likumdošanas procedūras laikā. 

 

Visbeidzot Parlaments atgādina, ka Komisija, būdama Līgumu izpildes uzraudzītāja, ir pilnībā 

atbildīga par to, lai Savienības tiesību akti dalībvalstīs tiktu piemēroti pareizi. 

 
 
 

 


