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Komisijas iesniegtais teksts 

 

Parlamenta izdarītie grozījumi 

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González 

Grozījums Nr. 5 
1. APSVĒRUMS 

1) ņemot vērā Eiropas Savienības 
paplašināšanos, pienācīga uzmanība ir 
jāpievērš specifiskajiem apstākļiem 
nākamajās dalībvalstīs, it īpaši Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas Nr. 
94/62EK 61. panta 1. punktā izvirzīto 
otrreizējās pārstrādes un reģenerācijas 
mērķu sasniegšanai, 

1) ņemot vērā neseno Eiropas Savienības 
paplašināšanos, pienācīga uzmanība ir 
jāpievērš specifiskajiem apstākļiem 
jaunajās dalībvalstīs, it īpaši Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
Nr. 94/62EK 61. panta 1. punktā izvirzīto 
otrreizējās pārstrādes un reģenerācijas 
mērķu sasniegšanai, 

 

 

 Or. es 
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Pamatojums 

Labojumi direktīvas variantam spāņu valodā. 

 

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi 

Grozījums Nr. 6 
1. PANTS, 1. PUNKTS (jauns) 

1. pants, 3. punkts (jauns) (Direktīva 94/62/EK) 

  -1. Direktīvas Nr. 94/62/EK 1. pantu 
papildina ar šādu punktu: 

 “3. Politikas mērķu hierarhija ir šāda: 
 
i)  novēršana, 
ii) atkārtota izmantošana, 
iii)  otrreizējā pārstrāde, 
iv)  enerģijas ražošana sadedzinot  
atkritumus  
v)  atbrīvošanās no atkritumiem / 
sadedzināšana” 

Or. en 

Pamatojums 

Atkritumu apsaimniekošanas politikā ir skaidri jāparāda mērķu hierarhija. 

 

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi 

Grozījums Nr. 7 
1. PANTS, 1. PUNKTA a) DAĻA (jauna) 

4. pants, 2. punkta a) daļa (jauna) (Direktīva 94/62/EK) 

 -1.a Direktīvas Nr. 94/62/EK 4. pantu 
papildina ar šādu punktu:  

  “2.a Dalībvalstīm ir jāapsver jaunu 
nodokļu veidu ieviešana, lai mudinātu 
uzņēmumus ražot mazāku iepakojuma 
apjomu.” 

Or. en 
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Pamatojums 

Pamatojumā ir rakstīts: “Labākais izmantotā iepakojuma novēršanas veids ir samazināt 
kopējo iepakojuma apjomu.” Nevajadzīga iepakojuma apjoma ražošana nozīmē lieku 
enerģijas patēriņu un papildu kaitējumu videi. Jauni nodokļu veidi varētu mudināt 
uzņēmumus atturēties no nevajadzīga iepakojuma ražošanas.  

 

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi 

Grozījums Nr. 8 
1. PANTS, 1. PUNKTA a) DAĻA (jauna) 

18. pants, 1. punkta a) daļa (jauna) (Direktīva 94/62/EK) 

 1a. Direktīvas Nr. 94/62/EK 18. pantu 
papildina ar šādu punktu: 

 “1.a Dalībvalstīm saskaņā ar Līgumu ir 
jāievieš konkrēti pasākumi, lai izveidotu 
atkārtotas izmantošanas sistēmas.”  

Or. en 

Pamatojums 

Bez konkrētiem pasākumiem, lai izveidotu iepakojuma atkārtotas izmantošanas sistēmas, nav 
iespējams sasniegt sākotnējās direktīvas izvirzīto mērķi. 
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