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PR_COD_1am 
 
 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  
nodoto balsu vairākums 

 **I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)  
nodoto balsu vairākums 

 **II Sadarbības procedūra (otrais lasījums) 
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju 
visu Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu 
kopējo nostāju 

 *** Piekrišanas procedūra 
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. panta un ES līguma 7. pantā 

 ***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)  
nodoto balsu vairākums 

 ***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums) 
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju 
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju 

 ***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums) 
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu 

 
(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata) 
 

 
 
 
 

Grozījumi normatīvajā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā.  Teksts parastā 
slīprakstā norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi 
galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas 
vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina 
attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
Nr. 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu 
(KOM(2004)0127 – C5-0100/2004 – 2004/0045(COD)) 

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2004)0127)1, 

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. panta 1. punktu, atbilstīgi kuram 
Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C5-0100/2004), 

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6-
0000/2004), 

 
1. apstiprina Komisijas priekšlikumu ar norādītajiem grozījumiem; 

2. prasa Komisijai vēlreiz ar Parlamentu apspriesties, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai. 

Komisijas ierosinātais teksts 
 

Parlamenta izdarītie grozījumi 

Grozījums Nr.1 
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 
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 
pārstrādes un reģenerācijas mērķu 
sasniegšanai, 

 

Grozījums Nr.2 

                                                 
1  OV C 98, 23.04.2004., 40. lpp.). 
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2. APSVĒRUMS 
2) dalībvalstīm, kas pievienojas Eiropas 
Savienībai saskaņā ar 2003. gada 16. aprīlī 
noslēgto Pievienošanās līgumu, ir 
vajadzīgs laiks, lai pārstrādes un 
reģenerācijas sistēmas pielāgotu Direktīvā 
Nr. 94/62/EK izvirzītajiem mērķiem. 

2) dalībvalstīm, kas pievienojās Eiropas 
Savienībai saskaņā ar 2003. gada 16. aprīlī 
noslēgto Pievienošanās līgumu, ir 
vajadzīgs laiks, lai pārstrādes un 
reģenerācijas sistēmas pielāgotu Direktīvā 
Nr. 94/62/EK izvirzītajiem mērķiem. 

 

Grozījums Nr. 3 
1. PANTS 

6. panta 11. punkts (Direktīva Nr.  94/62/EK) 

11. Dalībvalstis, kas pievienojas Eiropas 
Savienībai saskaņā ar 2003. gada 16. aprīlī 
noslēgto Pievienošanās līgumu, var atlikt 
1. punkta b), d) un e) apakšpunktā minēto 
mērķu īstenošanu līdz pašu noteiktam 
datumam, bet ne ilgāk kā līdz 2012. gada 
31. decembrim. 

11. Dalībvalstis, kas pievienojās Eiropas 
Savienībai saskaņā ar 2003. gada 16. aprīlī 
noslēgto Pievienošanās līgumu, var atlikt 
1. punkta b), d) un e) apakšpunktā minēto 
mērķu īstenošanu līdz pašu izvēlētam 
datumam, bet Čehijas Republika, 
Igaunija, Kipra, Lietuva, Slovākija, 
Slovēnija un Ungārija ne ilgāk kā līdz 
2012. gada 31. decembrim, Malta — līdz 
2013. gada 31. decembrim, Polija — līdz 
2014. gada 31. decembrim un Latvija — 
līdz 2015.gada 31. decembrim. 

Pamatojums 

Ieteiktie jaunie termiņi atbilst jauno dalībvalstu lūgumiem, kas ir minēti Direktīvā 
Nr. 2004/12/EK (6. apsvērums). 
 

Grozījums Nr. 4 
1. PANTA 1. PUNKTA A. APAKŠPUNKTS (jauns) 
18. panta 2. punkts, (jauns) (Direktīva Nr. 94/62/EK) 

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

  “Šī direktīva neattiecas uz dalībvalstu 
tiesībām saskaņā ar līgumu turpināt vai 
ieviest pasākumus attiecībā uz otrreizējās 
izmantošanas sistēmām iepakojumam, ko 
var izmantot videi nekaitīgā veidā, tiktāl, 
cik šādi pasākumi neskar šīs direktīvas 
noteikumus.” 
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Pamatojums 

Grozījums izskaidro dalībvalstu iespēju noteikt iepakojuma otrreizējās izmantošanas sistēmu 
ieviešanu, lai nodrošinātu augstu vides aizsardzības līmeni, kas ir viens no direktīvas 
mērķiem. Šis izņēmums ir radies no līdzīga izņēmuma direktīvā par tabakas izstrādājumu 
ražošanu (Direktīva Nr. 2001/37/EK).  
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PASKAIDROJUMS 

On 31 December 1994, Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste1 (hereinafter 
“original packaging directive”) entered into force. On 11 February 2004, Directive 
2004/12/EC2 (hereinafter “revised packaging directive”) amending Directive 94/62/EC was 
adopted by the European Parliament and the Council under the co-decision procedure, as laid 
down in Article 251 of the EC Treaty. Inter alia, the revised packaging directive sets increased 
recovery and recycling targets to be achieved by 31 December 20083. 
 
At the time when the proposal for the revised packaging directive was submitted to the 
European Parliament and the Council, accession negotiations with ten countries were 
ongoing. These States (hereinafter “acceding States”) have now acceeded to the European 
Union as of 1 May 2004. However, at the time of the adoption of the revised packaging 
Directive the transition periods for the original directive were not yet finalised for all acceding 
States. Furthermore, information on the conditions for further increasing the recovery and 
recycling targets in the acceding States was insufficient. Therefore, the revised packaging 
directive does not contain specific proposals for the acceding States in its operational part. 
However, its recital 6 states that "The European Parliament, the Council and the Commission 
agree on the need for temporary derogations for the acceding States with respect to the 
targets ..." and indicates that this "should be decided on the basis of the requests from the 
acceding States for derogations to run in principle until not later than 2012 for Cyprus, the 
Czech Republic, Estonia, Hungary, Lithuania, Slovakia and Slovenia; 2013 for Malta; 2014 
for Poland and 2015 for Latvia".  
 
The current proposal lays down a deadline of 31 December 2012 by which the 10 new 
Member States must fulfil the targets for recovery and recycling of packaging waste. This 
date differs from the above-mentioned recital 6. In the opinion of the rapporteur it seems fair 
to follow up the signal that was given by the then candidate countries during the conciliation 
procedure. A quick consultation with MEPs from new Member States has not changed the 
rapporteur's opinion. The rapporteur, therefore, suggests to amend the Commission proposal 
by setting the deadline as indicated in recital 6 of the revised packaging Directive (i.e. not 
later than 31 December 2012 for Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Lithuania, 
Slovakia and Slovenia; 31 December 2013 for Malta; 31 December 2014 for Poland and 31 
December 2015 for Latvia). 
 
During the previous revision of the directive much attention was devoted to the issue of 
prevention and reuse. The Commission will present a report on the implementation of the 
Directive by 30 June 2005. Due to recent developments in the European Union, the rapporteur 
is of the opinion that the current directive can have an adverse effect on environmentally 
friendly reuse systems in new and old Member States. To this end the rapporteur proposes to 
clarify the possibility for the Member States to impose reuse systems of packaging with a 
view to ensuring a high level of environmental protection, which is one of the objectives of 
the Directive. The proposed derogation is inspired from a similar derogation in the Tobacco 
Products Directive (Directive 2001/37/EC).  
                                                 
1 OJ L 365, 31.12.1994, p. 10 
2 OJ L 47, 18.2.2004, p. 26  
3 Greece, Ireland and Portugal may postpone this deadline until 31 December 2011. 
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