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07 ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESOS 

07 01 atkritumi, kas radušies galveno organisko ķīmisko vielu ražošanā, 

pagatavošanā, piegādē un lietošanā (RPPL) 

07 01 01* ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi 

07 01 03* halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas 

atsārmi 

07 01 04* citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi 

07 01 07* halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi 

07 01 08* citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi 

07 01 09* halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti 

07 01 10* citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti 

07 01 11* notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas 

07 01 12 notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 

07 01 11 pozīcijā 

07 01 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

07 02 atkritumi, kas radušies plastmasu, sintētiskā kaučuka un ķīmisko šķiedru 

RPPL 

07 02 01* ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi 

07 02 03* halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas 

atsārmi 

07 02 04* citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi 

07 02 07* halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi 

07 02 08* citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi 

07 02 09* halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti 

07 02 10* citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti 

07 02 11* notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas 
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07 02 12 notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 07 02 11 

pozīcijā 

07 02 13 plastmasas atkritumi 

07 02 14* piedevu atkritumi, kuras satur bīstamas vielas 

07 02 15 piedevu atkritumi, kuras nav minēti 07 02 14 

07 02 16* atkritumi, kas satur bīstamus silikonus 

07 02 17 atkritumi, kas satur silikonus un kas nav minēti 07 02 16 pozīcijā 

07 02 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

07 03 atkritumi, kas radušies organisko krāsvielu un pigmentu  (izņemot 

06 11 pozīcijā minētos) RPPL 

07 03 01* ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi 

07 03 03* halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas 

atsārmi 

07 03 04* citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi 

07 03 07* halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi 

07 03 08* citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi 

07 03 09* halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti 

07 03 10* citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti 

07 03 11* notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas 

07 03 12 notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 

07 03 11 pozīcijā 

07 03 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

07 04 atkritumi, kas radušies organisko augu aizsardzības līdzekļu (izņemot 02 01 08 

un 02 01 09 pozīcijā norādītos), koksnes konservantu un citu biocīdu RPPL 

07 04 01* ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi 

07 04 03* halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas 

atsārmi 



 
15311/4/04 REV 4  lk 39 
V PIELIKUMS DG I   LV 

 

07 04 04* citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi 

07 04 07* halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi 

07 04 08* citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi 

07 04 09* halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti 

07 04 10* citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti 

07 04 11* notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas 

07 04 12 nogulsnes no vietējās attīrīšanas iekārtām, kas nav minētas 07 04 11 pozīcijā 

07 04 13* cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

07 04 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

07 05 atkritumi, kas radušies farmaceitisko līdzekļu RPPL 

07 05 01* ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi 

07 05 03* halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas 

atsārmi 

07 05 04* citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi 

07 05 07* halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi 

07 05 08* citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi 

07 05 09* halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti 

07 05 10* citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti 

07 05 11* notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas 

07 05 12 notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 

07 05 11 pozīcijā 

07 05 13* cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

07 05 14 cietie atkritumi, kas nav minēti 07 05 13 pozīcijā 

07 05 99 atkritumi, kas nav minēti citur 
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07 06 atkritumi, kas radušies taukvielu, smērvielu, ziepju, mazgāšanas līdzekļu, 

dezinfekcijas līdzekļu un kosmētisko līdzekļu RPPL 

07 06 01* ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi 

07 06 03* halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas 

atsārmi 

07 06 04* citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi 

07 06 07* halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi 

07 06 08* citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi 

07 06 09* halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti 

07 06 10* citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti 

07 06 11* notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas 

07 06 12 notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 

07 06 11 pozīcijā 

07 06 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

07 07 atkritumi, kas radušies tīru ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kas nav minēti 

citur, RPPL 

07 07 01* ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi 

07 07 03* halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas 

atsārmi 

07 07 04* citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi 

07 07 07* halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi 

07 07 08* citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi 

07 07 09* halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti 

07 07 10* citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti 

07 07 11* notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas 

07 07 12 notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 

07 07 11 pozīcijā 

07 07 99 atkritumi, kas nav minēti citur 
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08 ATKRITUMI, KAS RADUŠIES PĀRKLĀJUMU (KRĀSU, LAKU UN 

STIKLVEIDA EMALJAS), ADHEZĪVU, HERMĒTIĶU UN 

TIPOGRĀFIJAS KRĀSU RAŽOŠANĀ, PAGATAVOŠANĀ, PIEGĀDĒ UN 

LIETOŠANĀ (RPPL) 

08 01 atkritumi, kas radušies krāsu un laku RPPL un tās noņemot 

08 01 11* krāsu un laku atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas 

vielas 

08 01 12 krāsu un laku atkritumi, kas nav minēti 08 01 11 pozīcijā 

08 01 13* krāsu un laku nogulsnes, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas 

vielas 

08 01 14 krāsu un laku nogulsnes, kas nav minētas 08 01 13 pozīcijā 

08 01 15* ūdeņainas nogulsnes, kas satur krāsas vai lakas, kuras satur organiskos 

šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas 

08 01 16 ūdeņainas nogulsnes, kas satur krāsas vai lakas, kuras nav minētas 

08 01 15 pozīcijā 

08 01 17* krāsu vai laku noņemšanā radušies atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus 

vai citas bīstamas vielas 

08 01 18 krāsu vai laku noņemšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 08 01 17 pozīcijā 

08 01 19* ūdens suspensijas, kas satur krāsas vai lakas, kuras satur organiskos 

šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas 
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08 01 20 ūdens suspensijas, kas satur krāsas vai lakas, kuras nav minētas 08 01 19 

pozīcijā 

08 01 21* krāsu un laku noņemšanas līdzekļu atkritumi 

08 01 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

08 02 atkritumi, kas radušies citu pārklājumu (ieskaitot keramikas materiālu) RPPL 

08 02 01 pārklājumu pulveru atkritumi 

08 02 02 ūdeņainas nogulsnes, kas satur keramikas materiālus 

08 02 03 ūdeņainas suspensijas, kas satur keramikas materiālus 

08 02 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

08 03 atkritumi, kas radušies tipogrāfijas krāsu RPPL 

08 03 07 ūdeņainas nogulsnes, kas satur tipogrāfijas krāsu 

08 03 08 ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur tipogrāfijas krāsu 

08 03 12* tipogrāfijas krāsas atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

08 03 13 tipogrāfijas krāsas atkritumi, kas nav minēti 08 03 12 pozīcijā 

08 03 14* tipogrāfijas krāsas nogulsnes, kas satur bīstamas vielas  

08 03 15 tipogrāfijas krāsas nogulsnes, kas nav minēti 08 03 14 pozīcijā 

08 03 16* kodināšanas šķīdumu atkritumi 

08 03 17* drukas toneru atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

08 03 18 drukas toneru atkritumi, kas nav minēti 08 03 17 pozīcijā 

08 03 19* disperģēta eļļa 

08 03 99 atkritumi, kas nav minēti citur 
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08 04 atkritumi, kas radušies adhezīvu un hermētiķu (ieskaitot hidroizolācijas 

līdzekļus) RPPL 

08 04 09* adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus un citas 

bīstamas vielas 

08 04 10 adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri nav minēti 08 04 09 pozīcijā 

08 04 11* adhezīvu un hermētiķu nogulsnes, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas 

bīstamas vielas 

08 04 12 adhezīvu un hermētiķu nogulsnes, kas nav minētas 08 04 11 pozīcijā 

08 04 13* ūdeņainas nogulsnes, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri satur organiskos 

šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas 

08 04 14 ūdeņainas  nogulsnes, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri nav minēti 

08 04 13 pozīcijā 

08 04 15* ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri satur 

organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas 

08 04 16 ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri nav 

minēti 08 04 15 pozīcijā 

08 04 17* kolofonija eļļa 

08 04 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

08 05 atkritumi, kas nav minēti 08 iedaļā 

08 05 01* izocianātu atkritumi 
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09 FOTOGRĀFIJAS ATKRITUMI 

09 01 fotogrāfijas atkritumi 

09 01 01* attīstītāju un aktivatoru šķīdumi uz ūdens bāzes 

09 01 02* ofseta plašu attīstītāju šķīdumi uz ūdens bāzes 

09 01 03* attīstītāju šķīdumi uz šķīdinātāju bāzes 

09 01 04* fiksāžas šķīdumi 

09 01 05* balinātāju šķīdumi un balinošās fiksāžas šķīdumi 

09 01 06* sudrabu saturoši atkritumi, kas rodas fotogrāfijas atkritumu apstrādē to rašanās 

vietās 

09 01 07 fotofilmas un fotopapīrs, kas satur sudrabu vai sudraba savienojumus 

09 01 08 fotofilmas un fotopapīrs, kas nesatur sudrabu vai sudraba savienojumus 

09 01 10 vienreiz lietojamas fotokameras bez baterijām 

09 01 11* vienreiz lietojamas fotokameras ar baterijām, norādītas minētas 16 06 01, 16 

06 02 vai 16 06 03 pozīcijā 

09 01 12 vienreiz lietojamas fotokameras ar baterijām, kas nav minētas 

09 01 11 pozīcijā 

09 01 13* sudraba vietējā reģenerācijā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas nav 

minēti 09 01 06 pozīcijā 

09 01 99 atkritumi, kas nav minēti citur 
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10 ATKRITUMI, KAS RADUŠIES TERMISKOS PROCESOS 

10 01 atkritumi, kas radušies spēkstacijās un citās sadedzināšanas iekārtās (izņemot 

19 pozīcijā minētos) 

10 01 01 smagie pelni, izdedži un sodrēji (izņemot 10 01 04 pozīcijā minētos sodrējus) 

10 01 02 akmeņogļu vieglie pelni 

10 01 03 kūdras un neapstrādātas koksnes vieglie pelni 

10 01 04* mazuta vieglie pelni un sodrēji 

10 01 05 cietie atkritumi, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs un kuri radušies dūmgāzu 

desulfurizācijā 

10 01 07 atkritumi nogulšņu veidā, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs un kuri radušies 

dūmgāzu desulfurizācijā 

10 01 09* sērskābe 

10 01 13* par degvielu izmantotu emulģētu ogļūdeņražu vieglie pelni 

10 01 14* līdzsadedzināšanas iekārtās radušies smagie pelni, izdedži un sodrēji, kas satur 

bīstamas vielas 

10 01 15 līdzsadedzināšanas iekārtās radušies smagie pelni, izdedži un sodrēji, kas nav 

minēti 10 01 14 pozīcijā 

10 01 16* līdzsadedzināšanas iekārtās radušies vieglie pelni, kas satur bīstamas vielas 

10 01 17 līdzsadedzināšanas iekārtās radušies vieglie pelni, kas nav minēti 

10 01 06 pozīcijā 

10 01 18* gāzu attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

10 01 19 gāzu attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 01 05, 10 01 07 un 

10 01 18 pozīcijā 

10 01 20* notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas 

10 01 21 notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 

10 01 20 pozīcijā 
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10 01 22* ūdeņainas katlu tīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas 

10 01 23 ūdeņainas katlu tīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 10 01 22 pozīcijā 

10 01 24 smiltis no virstošā slāņa 

10 01 25 atkritumi, kas radušies ar akmeņoglēm kurināmu spēkstaciju kurināmā 

uzglabāšanā un sagatavošanā 

10 01 26 atkritumi, kas radušies dzesēšanas ūdens attīrīšanā 

10 01 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

10 02 atkritumi, kas radušies dzelzs un tērauda ražošanā 

10 02 01 atkritumi, kas radušies izdedžu apstrādē 

10 02 02 neapstrādāti izdedži 

10 02 07* gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

10 02 08 gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 02 07 pozīcijā 

10 02 10 plāva 

10 02 11* dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus 

10 02 12 dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 

10 02 11 pozīcijā 

10 02 13* gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas 

vielas 

10 02 14 gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 

10 02 13 pozīcijā 

10 02 15 citi nosēdumi un nogulsnes uz filtra 

10 02 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

10 03 atkritumi, kas radušies alumīnija termometalurģijā 

10 03 02 anodu lūžņi 

10 03 04* izdedži, kas radušies primārajā kausēšanā 
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10 03 05 alumīnija oksīda atkritumi 

10 03 08* sāļu sārņi, kas radušies sekundārajā kausēšanā 

10 03 09* melnie izdedži, kas radušies sekundārajā kausēšanā 

10 03 15* apdedži, kas ir uzliesmojoši vai kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas 

gāzes bīstamos daudzumos 

10 03 16 apdedži, kas nav minēti 10 03 15 pozīcijā 

10 03 17* darvu saturoši anodu ražošanā radušies atkritumi 

10 03 18 anodu ražošanā radušies oglekli saturoši atkritumi, kas nav minēti 

10 03 17 pozīcijā 

10 03 19* dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas 

10 03 20 dūmgāzu putekļi, kas nav minēti 10 03 19 pozīcijā 

10 03 21* citas makrodaļiņas un putekļi, kas satur bīstamas vielas (ieskaitot putekļus no 

bumbu dzirnavām) 

10 03 22 citas makrodaļiņas un putekļi (ieskaitot putekļus no bumbu dzirnavām), kas 

nav minēti 10 03 21 pozīcijā 

10 03 23* gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

10 03 24 gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 03 23 pozīcijā 

10 03 25* gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas 

vielas 

10 03 26 gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 

10 03 25 pozīcijā 

10 03 27* dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus 
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10 03 28 dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 

10 03 27 pozīcijā 

10 03 29* sāļu sārņu un melno izdedžu apstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas 

vielas 

10 03 30 sāļu sārņu un melno izdedžu apstrādē radušies atkritumi, kas nav minēti 

10 03 29 pozīcijā 

10 03 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

10 04 atkritumi, kas radušies svina termometalurģijā 

10 04 01* izdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā 

10 04 02* izdedži un apdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā 

10 04 03* kalcija arsenāts 

10 04 04* dūmgāzu putekļi 

10 04 05* citas makrodaļiņas un putekļi 

10 04 06* gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi 

10 04 07* nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā 

10 04 09* dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus 

10 04 10 dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 

10 04 09 pozīcijā 

10 04 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

10 05 atkritumi, kas radušies cinka termometalurģijā 

10 05 01 izdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā 
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10 05 03* dūmgāzu putekļi 

10 05 04 citas makrodaļiņas un putekļi 

10 05 05* cietie atkritumi, kas radušies gāzu attīrīšanā 

10 05 06* nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā 

10 05 08* dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus 

10 05 09 dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 

10 05 08 pozīcijā 

10 05 10* izdedži un apdedži, kas ir uzliesmojoši un kas saskarē ar ūdeni izdala 

uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos 

10 05 11 izdedži un apdedži, kas nav minēti 10 05 10 pozīcijā 

10 05 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

10 06 atkritumi, kas radušies vara termometalurģijā 

10 06 01 izdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā 

10 06 02 izdedži un apdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā 

10 06 03* dūmgāzu putekļi 

10 06 04 citas makrodaļiņas un putekļi 

10 06 06* gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi 

10 06 07* nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā 

10 06 09* dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus 
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10 06 10 dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 

10 06 09 pozīcijā 

10 06 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

10 07 atkritumi, kas radušies sudraba, zelta un platīna termometalurģijā 

10 07 01 izdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā 

10 07 02 izdedži un apdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā 

10 07 03 gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi 

10 07 04 citas makrodaļiņas un putekļi 

10 07 05 nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā 

10 07 07* dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus 

10 07 08 dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 

10 07 07 pozīcijā 

10 07 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

10 08 atkritumi, kas radušies citu krāsaino metālu termometalurģijā 

10 08 04 makrodaļiņas un putekļi 

10 08 08* sāļu sārņi, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā 

10 08 09 citi izdedži 

10 08 10* izdedži un apdedži, kas ir uzliesmojoši un kas saskarē ar ūdeni izdala 

uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos 

10 08 11 izdedži un apdedži, kas nav minēti 10 08 10 pozīcijā 
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10 08 12* darvu saturoši anodu ražošanā radušies atkritumi 

10 08 13 oglekli saturoši anodu ražošanā radušies atkritumi, kas nav minēti 

10 08 12 pozīcijā 

10 08 14 anodu lūžņi 

10 08 15* dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas 

10 08 16 dūmgāzu putekļi, kas nav minēti 10 08 15 pozīcijā 

10 08 17* dūmgāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur 

bīstamas vielas 

10 08 18 dūmgāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 

10 08 17 pozīcijā 

10 08 19* dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus 

10 08 20 dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav 

minēti 10 08 19 pozīcijā 

10 08 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

10 09 atkritumi, kas radušies melno metālu izstrādājumu liešanā 

10 09 03 krāsns izdedži 

10 09 05* serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem un kas satur bīstamas vielas 

10 09 06 serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem un kas minēti 

10 09 05 pozīcijā 
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10 09 07* serdeņi un veidnes, kas izmantotas lējumiem un  kas satur bīstamas vielas 

10 09 08 serdeņi un veidnes, kas izmantoti lējumiem un kas nav minēti 

10 09 07 pozīcijā 

10 09 09* dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas 

10 09 10 dūmgāzu putekļi, kas nav minēti 10 09 09 pozīcijā 

10 09 11* citas makrodaļiņas, kas satur bīstamas vielas 

10 09 12 citas makrodaļiņas, kas nav minētas 10 09 11 pozīcijā 

10 09 13* saistvielu atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

10 09 14 saistvielu atkritumi, kas nav minēti 10 09 13 pozīcijā 

10 09 15* plaisu indikatoru atkritumi, kuri satur bīstamas vielas 

10 09 16 plaisu indikatoru atkritumi, kuri nav minēti 10 09 15 pozīcijā 

10 09 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

10 10 atkritumi, kas radušies krāsaino metālu izstrādājumu liešanā 

10 10 03 krāsns izdedži 

10 10 05* serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem un kas satur bīstamas vielas 



 
15311/4/04 REV 4  lk 53 
V PIELIKUMS DG I   LV 

 

10 10 06 serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem un kas nav minēti 

10 10 05 pozīcijā 

10 10 07* serdeņi un veidnes, kas izmantotas lējumiem un kas satur bīstamas vielas 

10 10 08 serdeņi un veidnes, kas izmantotas lējumiem un kas nav minēti 10 10 07 

pozīcijā 

10 10 09* dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas 

10 10 10 dūmgāzu putekļi, kas nav minēti 10 10 09 pozīcijā 

10 10 11* citas makrodaļiņas, kas satur bīstamas vielas 

10 10 12 citas makrodaļiņas, kas nav minētas 10 10 11 pozīcijā 

10 10 13* saistvielu atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

10 10 14 saistvielu atkritumi, kas nav minēti 10 10 13 pozīcijā 

10 10 15* plaisu indikatoru atkritumi, kuri satur bīstamas vielas 

10 10 16 plaisu indikatoru atkritumi, kuri nav minēti 10 10 15 pozīcijā 

10 10 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

10 11 atkritumi, kas radušies stikla un stikla izstrādājumu ražošanā 

10 11 03 stikla šķiedras atkritumi 

10 11 05 makrodaļiņas un putekļi 

10 11 09* termiski neapstrādātas šihtas atkritumi, kas satur bīstamas vielas 
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10 11 10 termiski neapstrādātas šihtas atkritumi, kas nav minēti 10 11 09 pozīcijā 

10 11 11* stikla atkritumi sīku daļiņu un stikla pulvera veidā, kas satur smagos metālus 

(piemēram, no katodstaru lampām) 

10 11 12 stikla atkritumi, kas nav minēti 10 11 11 pozīcijā 

10 11 13* stikla pulēšanā un slīpēšanā radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

10 11 14 stikla pulēšanā un slīpēšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 

10 11 13 pozīcijā 

10 11 15* dūmgāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

10 11 16 dūmgāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 11 15 pozīcijā 

10 11 17* dūmgāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur 

bīstamas vielas 

10 11 18 dūmgāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 

10 11 17 pozīcijā 

10 11 19* notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas 

vielas 

10 11 20 notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 

10 11 19 pozīcijā 

10 11 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

10 12 atkritumi, kas radušies keramikas preču, ķieģeļu, flīžu un celtniecības 

materiālu ražošanā 

10 12 01 termiski neapstrādātas šihtas atkritumi 

10 12 03 makrodaļiņas un putekļi 
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10 12 05 nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā 

10 12 06 nederīgās veidnes 

10 12 08 keramikas preču, ķieģeļu, flīžu un celtniecības materiālu atkritumi (pēc 

termiskās apstrādes) 

10 12 09* gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

10 12 10 gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 12 09 pozīcijā 

10 12 11* glazūru atkritumi, kas satur smagos metālus 

10 12 12 glazūru atkritumi, kas nav minēti 10 12 11 pozīcijā 

10 12 13 notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes 

10 12 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

10 13 atkritumi, kas radušies cementa, kaļķu, ģipša un to izstrādājumu ražošanā 

10 13 01 termiski neapstrādātas šihtas atkritumi 

10 13 04 atkritumi, kas radušies kaļķa kalcinēšanā un dzēšanā 

10 13 06 makrodaļiņas un putekļi (izņemot 10 13 12 un 10 13 13) 

10 13 07 nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā 

10 13 09* azbestcementa izstrādājumu ražošanā radušies atkritumi, kas satur azbestu 

10 13 10 citi azbestcementa izstrādājumu ražošanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 

13 09 pozīcijā 
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10 13 11 uz cementa bāzes ražotu kompozītmateriālu atkritumi, kuri nav minēti 

10 13 09 un 10 13 10 pozīcijā 

10 13 12* gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

10 13 13 gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 13 12 pozīcijā 

10 13 14 betona atkritumi un betona nogulsnes 

10 13 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

10 14 atkritumi no krematorijām 

10 14 01* gāzu attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur dzīvsudrabu 

11 ATKRITUMI, KAS RADUŠIES METĀLU UN CITU MATERIĀLU 

VIRSMAS ĶĪMISKAJĀ APSTRĀDĒ UN PĀRKLĀŠANĀ; KRĀSAINO 

METĀLU HIDROMETALURĢIJAS ATKRITUMI 

11 01 atkritumi, kas radušies metālu un citu materiālu virsmas ķīmiskajā apstrādē un 

pārklāšanā (piemēram, galvanizācijas procesi, cinkošana, kodināšana, 

gravēšana ar kodināšanu, fosfatēšana, sārmainā attaukošana, anodēšana) 

11 01 05* skābes kodināšanai 

11 01 06* skābes, kas nav minētas citur 

11 01 07* sārmi kodināšanai 

11 01 08* nogulsnes, kas radušās fosfatēšanā 

11 01 09* nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas 
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11 01 10 nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 11 01 09 pozīcijā 

11 01 11* ūdeni saturoši skalošanas šķidrumi, kuri satur bīstamas vielas 

11 01 12 ūdeni saturoši skalošanas šķidrumi, kas nav minēti 11 01 11 pozīcijā 

11 01 13* attaukošanas atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

11 01 14 attaukošanas atkritumi, kas nav minēti 11 01 13 pozīcijā 

11 01 15* jonu apmaiņas membrānu sistēmu eluāts un nogulsnes, kas satur bīstamas 

vielas 

11 01 16* piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi 

11 01 98* citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

11 01 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

11 02 atkritumi, kas radušies krāsaino metālu hidrometalurģijā 

11 02 02* nogulsnes, kas radušās cinka hidrometalurģijā (tostarp jarozīts un getīts) 

11 02 03 atkritumi, kas radušies ūdens elektrolīzes procesam paredzētu anodu ražošanā 

11 02 05* vara hidrometalurģijas procesos radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

11 02 06 vara hidrometalurģijas procesos radušies atkritumi, kas nav minēti 

11 02 05 pozīcijā 

11 02 07* citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

11 02 99 atkritumi, kas nav minēti citur 
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11 03 nogulsnes un cietie atkritumi, kas radušies atlaidināšanas procesos 

11 03 01* atkritumi, kas satur cianīdus 

11 03 02* citi atkritumi 

11 05 atkritumi, kas radušies karstajā galvanizācijā 

11 05 01 cietais cinks 

11 05 02 cinka pelni 

11 05 03* gāzu apstrādē radušies cietie atkritumi 

11 05 04* izlietoti kušņi 

11 05 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

12 ATKRITUMI, KAS RADUŠIES METĀLU UN PLASTMASU 

VEIDOŠANĀ, VIRSMAS FIZIKĀLĀ UN MEHĀNISKĀ APSTRĀDĒ 

12 01 atkritumi, kas radušies metālu un plastmasu veidošanā, virsmas fizikālā un 

mehāniskā apstrādē 

12 01 01 melno metālu slīpēšanā un virpošanā radušās skaidas 

12 01 02 melno metālu putekļi un daļiņas 

12 01 03 krāsaino metālu slīpēšanā un virpošanā radušās skaidas 

12 01 04 krāsaino metālu putekļi un daļiņas 

12 01 05 plastmasu slīpēšanā un virpošanā radušās skaidas 
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12 01 06* tādas apstrādes eļļas uz minerālu bāzes, kuras satur halogēnus (izņemot 

emulsijas un šķīdumus) 

12 01 07* tādas apstrādes eļļas uz minerālu bāzes, kuras nesatur halogēnus (izņemot 

emulsijas un šķīdumus) 

12 01 08* apstrādes emulsijas un šķīdumi, kas satur halogēnus 

12 01 09* apstrādes emulsijas un šķīdumi, kas nesatur halogēnus 

12 01 10* sintētiskās apstrādes eļļas 

12 01 12* izlietoti vaski un tauki 

12 01 13 atkritumi, kas radušies metināšanā 

12 01 14* apstrādes nogulsnes, kas satur bīstamas vielas 

12 01 15 apstrādes nogulsnes, kas nav minētas 12 01 14 pozīcijā 

12 01 16* appūšanas materiālu atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

12 01 17 appūšanas materiālu atkritumi, kas nav minēti 12 01 16 pozīcijā 

12 01 18* metālu nogulsnes (slīpēšanā, trīšanā un lepēšanā radušies nosēdumi), kas satur 

naftu 

12 01 19* viegli biodegradējama mašīneļļa 

12 01 20* izlietoti slīpēšanas piederumi un slīpēšanas materiāli, kas satur bīstamas vielas 

12 01 21 izlietoti slīpēšanas piederumi un slīpēšanas materiāli, kas nav minēti 

12 01 20 pozīcijā 

12 01 99 atkritumi, kas nav minēti citur 
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12 03 atkritumi, kas radušies tvaika un ūdens attaukošanas procesos (izņemot 

11 pozīcijā minētos) 

12 03 01* ūdeni saturoši šķidrumi mazgāšanai 

12 03 02* atkritumi, kas radušies attaukošanā ar ūdens tvaiku 

13 ATKRITUMEĻĻAS UN ŠĶIDRĀ KURINĀMĀ ATKRITUMI (IZŅEMOT 

PĀRTIKAS EĻĻAS UN 05., 12. UN 19. NODAĻĀ MINĒTĀS EĻĻAS) 

13 01 hidraulisko eļļu atkritumi 

13 01 01* PCB saturošas hidrauliskās eļļas ♦ 

13 01 04* hlorētas emulsijas 

13 01 05* nehlorētas emulsijas 

13 01 09* hlorētas hidrauliskās eļļas uz minerālu bāzes 

13 01 10* nehlorētas hidrauliskās eļļas uz minerālu bāzes 

13 01 11* sintētiskās hidrauliskās eļļas 

13 01 12* viegli biodegradējamas hidrauliskās eļļas 

13 01 13* citas hidrauliskās eļļas 

13 02 motoreļļu, transmisijas eļļu un smēreļļu atkritumi 

13 02 04* hlorētas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas uz minerālu bāzes 

13 02 05* nehlorētas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas uz minerālu bāzes 

                                                 
♦  Šī atkritumu saraksta izpratnē PCB atbilst definīcijai Padomes Direktīvā 96/59/EEK (1996. 

gada 16.septembris) par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu  
(OV L 243, 24.9.1996., 31. lpp.).  
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13 02 06* sintētiskās motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas 

13 02 07* viegli biodegradējamas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas 

13 02 08* citas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas 

13 03 izolācijas un siltumnesēju eļļu atkritumi 

13 03 01* izolācijas vai siltumnesējas eļļas, kas satur PCB 

13 03 06* hlorētas izolācijas un siltumnesējas eļļas uz minerālu bāzes, kas nav minētas 

13 03 01 pozīcijā 

13 03 07* nehlorētas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas uz minerālu bāzes 

13 03 08* sintētiskas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas  

13 03 09* viegli biodegradējamas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas  

13 03 10* citas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas  

13 04 kuģu tilpņu eļļas 

13 04 01* iekšzemes navigācijas kuģu tilpņu eļļas 

13 04 02* kuģu tilpņu eļļas no ostas molu kanalizācijas 

13 04 03* citas navigācijas kuģu tilpņu eļļas 

13 05 eļļas/ūdens separatora saturs 

13 05 01* cietie atkritumi no smilšu uztvērējiem un eļļas/ūdens separatoriem 

13 05 02* nogulsnes no eļļas/ūdens separatoriem 
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13 05 03* kolektoru nogulsnes 

13 05 06* naftas produkti no eļļas/ūdens separatoriem 

13 05 07* naftas produktus saturošs ūdens no eļļas/ūdens separatoriem 

13 05 08* atkritumu maisījumi no smilšu uztvērējiem un eļļas/ūdens separatoriem 

13 07 šķidrā kurināmā atkritumi 

13 07 01* mazuts un dīzeļdegviela 

13 07 02* benzīns  

13 07 03* cits kurināmais (ieskaitot maisījumus) 

13 08 naftas produktu atkritumi, kas nav minēti citur 

13 08 01* atsāļotāju nogulsnes un emulsijas 

13 08 02* citas emulsijas 

13 08 99* atkritumi, kas nav minēti citur 

14 ORGANISKO ŠĶĪDINĀTĀJU, DZESĒTĀJU UN PROPELENTU 

ATKRITUMI (IZŅEMOT 07 UN 08 POZĪCIJĀ MINĒTOS) 

14 06 organisko šķīdinātāju, dzesētāju, putu/aerosolu propelentu atkritumi 

14 06 01* hlorfluorogļūdeņraži, HCFC, HFC 

14 06 02* citi halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi 

14 06 03* citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi 
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14 06 04* nogulsnes vai cietie atkritumi, kas satur halogenētus šķīdinātājus 

14 06 05* nogulsnes vai cietie atkritumi, kas satur citus šķīdinātājus 

15 IEPAKOJUMA ATKRITUMI; ABSORBENTI, LUPATAS, FILTRĒŠANAS 

LĪDZEKĻI UN AIZSARGTĒRPS, KAS NAV MINĒTI CITUR 

15 01 iepakojums (ieskaitot atsevišķi savāktus iepakojuma sadzīves atkritumus) 

15 01 01 iepakojums no papīra un kartona 

15 01 02 iepakojums no plastmasas 

15 01 03 iepakojums no koka 

15 01 04 iepakojums no metāla 

15 01 05 iepakojums no kompozītmateriāliem 

15 01 06 jaukts iepakojums 

15 01 07 iepakojums no stikla 

15 01 09 iepakojums no tekstilmateriāliem 

15 01 10* iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas piesārņots ar tām 

15 01 11* iepakojums no metāla, kas satur bīstamu cietu porainu matricu (piem., 

azbestu), ieskaitot tukšus aerosola balonus 
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15 02 absorbenti, filtrēšanas līdzekļi, lupatas un aizsargtērps 

15 02 02* absorbenti, filtrēšanas līdzekļi (ieskaitot eļļas filtrus, kas nav minēti citur), 

lupatas, aizsargtērps, kas piesārņoti ar bīstamām vielām 

15 02 03 absorbenti, filtrēšanas līdzekļi, lupatas un aizsargtērps, kas nav minēti 

15 02 02 pozīcijā 

16 ATKRITUMI, KAS NAV MINĒTI CITUR 

16 01 dažādi nolietoti transportlīdzekļi (ieskaitot visurgājējus) un atkritumi, kas 

radušies nolietotu transportlīdzekļu demontāžā un transportlīdzekļu apkopē 

(izņemot 13, 14, 16 06 un 16 08 pozīcijā minētos) 

16 01 03 nolietotas riepas 

16 01 04* nolietoti transportlīdzekļi 

16 01 06 nolietoti transportlīdzekļi, kas nesatur šķidrumus un citas bīstamās sastāvdaļas 

16 01 07* eļļas filtri 

16 01 08* dzīvsudrabu saturošas sastāvdaļas 

16 01 09* PCB saturošas sastāvdaļas 

16 01 10* eksplozīvas sastāvdaļas (piemēram, gaisa spilveni) 

16 01 11* bremžu kluči, kas satur azbestu 

16 01 12 bremžu kluči, kas nav minēti 16 01 11 pozīcijā 
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16 01 13* bremžu šķidrumi 

16 01 14* antifrīza šķidrumi, kas satur bīstamas vielas 

16 01 15 antifrīza šķidrumi, kas nav minēti 16 01 14 pozīcijā 

16 01 16 tvertnes sašķidrinātai gāzei 

16 01 17 melnais metāls  

16 01 18 krāsainais metāls  

16 01 19 plastmasa 

16 01 20 stikls 

16 01 21* bīstamas sastāvdaļas, kas nav minētas 16 01 07 līdz 16 01 11,  16 01 13 un 16 

01 14 pozīcijā 

16 01 22 sastāvdaļas, kas nav minētas citur 

16 01 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

16 02 elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi  

16 02 09* PCB saturoši transformatori un kondensatori 

16 02 10* nederīgas iekārtas, kas satur vai ir piesārņotas ar PCB un kas nav minētas 16 

02 09 pozīcijā 

16 02 11* nederīgas hlorfluorogļūdeņražus, HCFC, HFC saturošas iekārtas 
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16 02 12* nederīgas azbestu nesaistītā veidā saturošas iekārtas 

16 02 13* nolietotas bīstamas sastāvdaļas saturošas iekārtas  1, kas nav minētas 16 02 09 

līdz 16 02 12 pozīcijā 

16 02 14 nolietotas iekārtas, kas nav minētas 16 02 09 līdz 16 02 13 pozīcijā 

16 02 15* no nolietotām iekārtām noņemtas bīstamas sastāvdaļas 

16 02 16 no nolietotām iekārtām noņemtas sastāvdaļas, kas nav minētas 16 02 15 

pozīcijā 

16 03 specifikācijām neatbilstīgas partijas un nelietoti izstrādājumi 

16 03 03* neorganiski atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

16 03 04 neorganiski atkritumi, kas nav minēti 16 03 03 pozīcijā 

16 03 05* organiski atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

16 03 06 organiski atkritumi, kas nav minēti 16 03 05 pozīcijā 

16 04 sprāgstvielu atkritumi 

16 04 01* munīcijas atkritumi 

16 04 02* pirotehnikas atkritumi 

16 04 03* citi sprāgstvielu atkritumi 

                                                 
1   Starp elektrisko un elektronisko ierīču bīstamajām detaļām var būt arī 16 06 pozīcijā minētie 

akumulatori un baterijas, kas klasificēti kā bīstami, dzīvsudraba releji, stikla atkritumi no 
katodu staru lampām, citu veidu aktivēta stikla atkritumi u.c. 
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16 05 gāzes spiediena tvertnēs un nederīgas ķīmiskās vielas 

16 05 04* gāzes spiediena tvertnēs (ieskaitot halonus), kas satur bīstamas vielas  

16 05 05 tādas gāzes spiediena tvertnēs, kas nav minētas 16 05 04 pozīcijā 

16 05 06* laboratorijā izmantojamas ķīmiskās vielas, kas sastāv no bīstamajām vielām 

vai kas satur tās, ieskaitot laboratorijā izmantojamu ķīmisku vielu maisījumus 

16 05 07* nederīgas neorganiskās ķīmijas produkti, kas sastāv no bīstamām vielām vai 

kas tās satur 

16 05 08* nederīgas organiskās ķīmiskās vielas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas 

tās satur 

16 05 09 nederīgas ķīmiskās vielas, kas nav minētas 16 05 06, 16 05 07 vai 16 05 08 

pozīcijā 

16 06 baterijas un akumulatori 

16 06 01* svina akumulatori 

16 06 02* Ni-Cd baterijas 

16 06 03* baterijas, kas satur dzīvsudrabu 

16 06 04 sārmu baterijas (izņemot 16 06 03 pozīcijā minētās) 

16 06 05 citas baterijas un akumulatori 

16 06 06* atsevišķi no baterijām un akumulatoriem savākts elektrolīts 
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16 07 transportēšanas cisternu, glabāšanas tvertņu un mucu tīrīšanas atkritumi 

(izņemot 05 un 13 pozīcijā minētos) 

16 07 08* atkritumi, kas satur naftas produktus 

16 07 09* atkritumi, kas satur citas bīstamas vielas 

16 07 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

16 08 izlietoti katalizatori 

16 08 01 izlietotie katalizatori, kas satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, palādiju, irīdiju 

vai platīnu (izņemot 16 08 07 pozīcijā minētos) 

16 08 02* izlietotie katalizatori, kas satur bīstamus pārejas metālus 1 vai bīstamus pārejas 

metālu savienojumus 

16 08 03 citur neminēti izlietotie katalizatori, kas satur pārejas metālus vai pārejas 

metālu savienojumus 

16 08 04 izlietoti šķidrie katalītiskā krekinga katalizatori (izņemot 16 08 07 pozīcijā 

minētos) 

16 08 05* izlietoti katalizatori, kas satur fosforskābi 

16 08 06* izlietoti šķidrumi, kas izmantoti par katalizatoriem 

16 08 07* izlietoti katalizatori, kas piesārņoti ar bīstamām vielām 

                                                 
1  Šajā pozīcijā par pārejas metāliem tiek uzskatīti skandijs, vanādijs, mangāns, kobalts, varš, 

itrijs, niobijs, hafnijs, volframs, titāns, hroms, dzelzs, niķelis, cinks, cirkonijs, molibdēns un 
tantals. Šie metāli un to savienojumi ir bīstami, ja tie klasificēti kā bīstamas vielas. Bīstamo 
vielu klasifikācijā nosaka, kuri no minētajiem pārejas metāliem un to savienojumiem ir 
bīstami. 
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16 09 oksidējošas vielas 

16 09 01* permanganāti, piemēram, kālija permanganāts 

16 09 02* hromāti, piemēram, kālija hromāts, kālija dihromāts vai nātrija dihromāts 

16 09 03* peroksīdi, piemēram, ūdeņraža peroksīds 

16 09 04* oksidējošas vielas, kas nav minētas citur 

16 10 ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kurus paredzēts apstrādāt ārpus uzņēmuma 

16 10 01* ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

16 10 02 ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas nav minēti 16 10 01 pozīcijā  

16 10 03* ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas 

16 10 04 ūdeni saturoši koncentrāti, kas nav minēti 16 10 03 pozīcijā 

16 11 oderējuma un ugunsizturīgo materiālu atkritumi 

16 11 01* metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli uz 

oglekļa bāzes, kas satur bīstamas vielas 

16 11 02 metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli uz 

oglekļa bāzes, kas nav minēti 16 11 01 pozīcijā 

16 11 03* cits metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli, 

kas satur bīstamas vielas 

16 11 04 cits metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli, 

kas nav minēti 16 11 03 pozīcijā 



 
15311/4/04 REV 4  lk 70 
V PIELIKUMS DG I   LV 

 

16 11 05* metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli, kas 

satur bīstamas vielas 

16 11 06 metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli, kas 

nav minēti 16 11 05 pozīcijā 

17 BŪVNIECĪBĀ UN ĒKU NOJAUKŠANĀ RADUŠIES ATKRITUMI 

(IESKAITOT NO PIESĀRŅOTĀM VIETĀM IZŅEMTU AUGSNI) 

17 01 betons, ķieģeļi, flīzes un keramika 

17 01 01 betons 

17 01 02 ķieģeļi 

17 01 03 flīzes un keramika 

17 01 06* betona, ķieģeļu, flīžu un keramikas atsevišķas daļas un to maisījumi, kas satur 

bīstamas vielas 

17 01 07 betona, ķieģeļu, flīžu un keramikas maisījumi, kas nav minēti 

17 01 06 pozīcijā 

17 02 koks, stikls un plastmasa 

17 02 01 koks 

17 02 02 stikls 

17 02 03 plastmasa 

17 02 04* stikls, plastmasa vai koks, kas satur bīstamas vielas vai kas ar tām piesārņoti 
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17 03 bitumena maisījumi, akmeņogļu darva un darvu saturoši produkti 

17 03 01* bitumena maisījumi, kas satur akmeņogļu darvu 

17 03 02 bitumena maisījumi, kas nav minēti 17 03 01 pozīcijā 

17 03 03* akmeņogļu darva un darvu saturoši produkti 

17 04 metāli (tostarp to sakausējumi) 

17 04 01 varš, bronza, misiņš 

17 04 02 alumīnijs 

17 04 03 svins 

17 04 04 cinks 

17 04 05 dzelzs un tērauds 

17 04 06 alva 

17 04 07 jaukti metāli 

17 04 09* metāla atkritumi, kas piesārņoti ar bīstamām vielām 

17 04 10* kabeļi, kas satur naftas produktus, akmeņogļu darvu un citas bīstamas vielas 

17 04 11 kabeļi, kas nav minēti 17 04 10 pozīcijā 

17 05 augsne (tostarp no piesārņotajām vietām izņemta augsne), akmeņi un 

bagarēšanas grunts 

17 05 03* augsne un akmeņi, kas satur bīstamas vielas 

17 05 04 augsne un akmeņi, kas nav minēti 17 05 03 pozīcijā 
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17 05 05* bagarēšanas grunts, kas satur bīstamas vielas 

17 05 06 bagarēšanas grunts, kas nav minēta 17 05 05 pozīcijā 

17 05 07* sliežu balasts, kas satur bīstamas vielas 

17 05 08 sliežu balasts, kas nav minēts 17 05 07 pozīcijā 

17 06 izolācijas materiāli un azbestu saturoši celtniecības materiāli 

17 06 01* izolācijas materiāli, kas satur azbestu 

17 06 03* citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur 

17 06 04 izolācijas materiāli, kas nav minēti 17 06 01 un 17 06 03 pozīcijā 

17 06 05* celtniecības materiāli, kas satur azbestu 

17 08 celtniecības materiāli uz ģipša bāzes 

17 08 01* tādi celtniecības materiāli uz ģipša bāzes, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām 

17 08 02 tādi celtniecības materiāli uz ģipša bāzes, kuri nav minēti 17 08 01 pozīcijā 

17 09 citi būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi 

17 09 01* būvdarbu un ēku nojaukšanā radušies atkritumi, kas satur dzīvsudrabu 

17 09 02* būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi, kas satur PCB (piemēram, 

hermētiķi, kas satur PCB, sveķus saturoši grīdas segumi, kas satur PCB, 

sintētiski materiāli, kas satur PCB, kondensatori, kas satur PCB) 
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17 09 03* citi būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi (ieskaitot jauktus 

atkritumus), kas satur bīstamas vielas 

17 09 04 būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies jauktie atkritumi, kas nav minēti 17 09 

01, 17 09 02 un 17 09 03 pozīcijā 

18 ATKRITUMI, KAS RADUŠIES CILVĒKU UN DZĪVNIEKU VESELĪBAS 

APRŪPĒ UN/VAI AR TO SAISTĪTAJĀ ZINĀTNISKAJĀ IZPĒTĒ 

(IZŅEMOT VIRTUVES UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS 

ATKRITUMUS, KURU RAŠANĀS NAV TIEŠI SAISTĪTA AR 

VESELĪBAS APRŪPI) 

18 01 dzemdniecības atkritumi, diagnostikā, cilvēku slimību ārstēšanā vai profilaksē 

radušies atkritumi 

18 01 01 smaili un asi priekšmeti (izņemot 18 01 03 pozīcijā minētos) 

18 01 02 ķermeņa daļas un orgāni, ieskaitot asins maisiņus un asins pagatavojumu 

rezerves (izņemot 18 01 03 pozīcijā minētos) 

18 01 03* atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai 

izvairītos no infekciju izplatīšanās 

18 01 04 atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav noteiktas īpašas prasības, lai 

izvairītos no infekciju izplatīšanās (piemēram, pārsienamais materiāls, ģipša 

pārsēji, saites, vienreizlietojamais apģērbs, autiņi) 

18 01 06* ķīmiskas vielas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur 

18 01 07 ķīmiskas vielas, kas nav minētas 18 01 06 pozīcijā 

18 01 08* citotoksiskas un citostatiskas zāles  

18 01 09 zāles, kas nav minētas 18 01 08 pozīcijā 
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18 01 10* amalgamas atkritumi, kas radušies zobārstniecībā 

18 02 atkritumi, kas radušies zinātniskajā izpētē, diagnostikā, dzīvnieku slimību 

ārstēšanā vai profilaksē 

18 02 01 adatas (izņemot 18 02 02 pozīcijā minētās) 

18 02 02* atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai 

izvairītos no infekciju izplatīšanās 

18 02 03 atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav noteiktas īpašas prasības, lai 

izvairītos no infekciju izplatīšanās 

18 02 05* ķīmiskas vielas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur 

18 02 06 ķīmiskās vielas, kas nav minētas 18 02 05 pozīcijā 

18 02 07* citotoksiskas un citostatiskas zāles 

18 02 08 zāles, kas nav minētas 18 02 07 pozīcijā 

 

19 

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 

IEKĀRTĀS, NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTĀS, DZERAMĀ 

ŪDENS UN TEHNISKĀM VAJADZĪBĀM LIETOJAMĀ ŪDENS 

SAGATAVOŠANAS IEKĀRTĀS 

19 01 atkritumi, kas radušies atkritumu sadedzināšanā vai pirolīzē 

19 01 02 melno metālu materiāli, kas atdalīti no smagajiem pelniem 

19 01 05* gāzu attīrīšanā radušās nogulsnes uz filtra 

19 01 06* gāzu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un citi ūdeni saturoši 

šķidrie atkritumi 
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19 01 07* gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi 

19 01 10* dūmgāzu attīrīšanai izlietota aktīvā ogle 

19 01 11* smagie pelni un izdedži, kas satur bīstamas vielas 

19 01 12 smagie pelni un izdedži, kas nav minēti 19 01 11 pozīcijā 

19 01 13* vieglie pelni, kas satur bīstamas vielas 

19 01 14 vieglie pelni, kas nav minēti 19 01 13 pozīcijā 

19 01 15* sodrēji, kas satur bīstamas vielas 

19 01 16 sodrēji, kas nav minēti 19 01 15 pozīcijā 

19 01 17* pirolīzē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

19 01 18 pirolīzē radušies atkritumi, kas nav minēti 19 01 17 pozīcijā 

19 01 19 smiltis no virstošā slāņa 

19 01 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

19 02 atkritumi, kas radušies atkritumu fizikāli ķīmiskajā apstrādē (ieskaitot hroma 

atdalīšanu, cianīdu atdalīšanu, neitralizāciju) 

19 02 03 iepriekšēji sajaukti atkritumi, kas sastāv tikai no tādiem atkritumiem, kas nav 

bīstami  

19 02 04* iepriekšēji sajaukti atkritumi, kuru sastāvā ir vismaz viena bīstama viela 

19 02 05* nogulsnes no fizikāli ķīmiskās apstrādes, kas satur bīstamas vielas 

19 02 06 nogulsnes no fizikāli ķīmiskās apstrādes, kas nav minētas 19 02 05 pozīcijā 
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19 02 07* naftas produkti un koncentrāti, kas radušies atdalīšanā 

19 02 08* uzliesmojoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas 

19 02 09* uzliesmojoši cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

19 02 10 uzliesmojoši atkritumi, kas nav minēti 19 02 08 un 19 02 09 pozīcijā 

19 02 11* citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

19 02 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

19 03 stabilizēti/cietinātie atkritumi  1 

19 03 04* daļēji stabilizēti  2, atkritumi, kas klasificēti kā bīstami 

19 03 05 stabilizēti atkritumi, kas nav minēti 19 03 04 pozīcijā 

19 03 06* cietinātie atkritumi, kas klasificēti kā bīstami 

19 03 07 cietinātie atkritumi, kas nav minēti 19 03 06 pozīcijā 

19 04 pārstikloti atkritumi un atkritumi, kas radušies pārstiklošanā 

19 04 01 pārstikloti atkritumi 

19 04 02* vieglie pelni un citi atkritumi, kas radušies dūmgāzu attīrīšanā 

                                                 
1  Stabilizācijas procesos mainās atkritumu komponentu bīstamība, pārvēršot bīstamos 

atkritumus par atkritumiem, kas nav bīstami. Cietināšanas procesos maina tikai atkritumu 
agregātstāvokli (piemēram, šķidros atkritumus pārvērš par cietajiem), izmantojot piedevas un 
nemainot atkritumu ķīmiskās īpašības. 

2  Atkritumus uzskata par daļēji stabilizētiem, ja pēc stabilizēšanas bīstamie komponenti, kas 
nav pilnīgi pārveidoti par nekaitīgiem komponentiem, pēc kāda laika var izdalīties vidē. 
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19 04 03* nepārstiklota cietā fāze 

19 04 04 ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas radušies pārstiklotu atkritumu dzesēšanā 

19 05 atkritumi, kas radušies cieto atkritumu aerobā apstrādē 

19 05 01 sadzīves atkritumu un tiem līdzīgu atkritumu nekompostētā frakcija 

19 05 02 dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu nekompostēta frakcija 

19 05 03 specifikācijām neatbilstīgs komposts 

19 05 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

19 06 atkritumi, kas radušies atkritumu anaerobā apstrādē 

19 06 03 šķidrums, kas radies sadzīves atkritumu anaerobā apstrādē 

19 06 04 hidrolizāts, kas radies sadzīves atkritumu anaerobā apstrādē 

19 06 05 šķidrums, kas radies dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobā apstrādē 

19 06 06 hidrolizāts, kas radies dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobā 

apstrādē 

19 06 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

19 07 atkritumu poligona notekūdeņi 

19 07 02* atkritumu poligona notekūdeņi, kas satur bīstamas vielas 

19 07 03 atkritumu poligona notekūdeņi, kas nav minēti 19 07 02 pozīcijā 

19 08 atkritumi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas nav minēti citur 

19 08 01 atkritumi, kas radušies sijāšanā 
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19 08 02 atkritumi no smilšu uztvērējiem 

19 08 05 nogulsnes, kas radušās pilsētas notekūdeņu attīrīšanā 

19 08 06* piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi 

19 08 07* šķīdumi un nogulsnes, kas radušās jonu apmaiņas sveķu reģenerācijā 

19 08 08* membrānu sistēmu atkritumi, kas satur smagos metālus 

19 08 09 eļļas/ūdens atdalīšanā radušies tauku un eļļas maisījumi, kas satur tikai 

pārtikas eļļas un taukus 

19 08 10* eļļas/ūdens atdalīšanā radušies tauku un eļļas maisījumi, kas nav minēti 19 08 

09 pozīcijā 

19 08 11* rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur 

bīstamas vielas 

19 08 12 rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav 

minētas 19 08 11 pozīcijā 

19 08 13* rūpniecisko notekūdeņu cita veida attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur 

bīstamas vielas 

19 08 14 rūpniecisko notekūdeņu cita veida attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav 

minētas 19 08 13 pozīcijā 

19 08 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

19 09 atkritumi, kas radušies dzeramā ūdens vai tehniskām vajadzībām lietojamā 

ūdens sagatavošanā 

19 09 01 cietie atkritumi, kas radušies pirmējā filtrācijā un sijāšanā 
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19 09 02 nogulsnes, kas radušās ūdens dzidrināšanā 

19 09 03 nogulsnes, kas radušās ogļskābās gāzes atdalīšanā 

19 09 04 izlietota aktīvā ogle 

19 09 05 piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi 

19 09 06 šķīdumi un nogulsnes, kas radušās jonu apmaiņas sveķu reģenerācijā 

19 09 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

19 10 atkritumi, kas radušies metālus saturošu atkritumu sasmalcināšanā 

19 10 01 dzelzs un tērauda lūžņi 

19 10 02 krāsaino metālu lūžņi 

19 10 03* vieglā putekļainā frakcija un putekļi, kas satur bīstamas vielas 

19 10 04 vieglā putekļainā frakcija un putekļi, kas nav minēti 19 10 03 pozīcijā 

19 10 05* citas frakcijas, kas satur bīstamas vielas 

19 10 06 citas frakcijas, kas nav minētas 19 10 05 pozīcijā 

19 11 atkritumi, kas radušies naftas produktu reģenerācijā 

19 11 01* izlietoti filtrmāli 

19 11 02* skābais gudrons 

19 11 03* ūdeni saturoši šķidrie atkritumi 

19 11 04* atkritumi, kas radušies kurināmā bāziskā attīrīšanā 
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19 11 05* notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas 

19 11 06 notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 

19 11 05 pozīcijā 

19 11 07* dūmgāzu attīrīšanā radušies atkritumi 

19 11 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

19 12 atkritumi, kas radušies atkritumu mehāniskā apstrādē (piemēram, šķirošana, 

smalcināšana, presēšana, granulēšana) un kas nav minēti citur 

19 12 01 papīrs un kartons 

19 12 02 melnais metāls 

19 12 03 krāsainais metāls 

19 12 04 plastmasa un gumija 

19 12 05 stikls 

19 12 06* koksne, kas satur bīstamas vielas 

19 12 07 koksne, kas nav minēta 19 12 06 pozīcijā 

19 12 08 tekstilmateriāli 

19 12 09 minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi) 

19 12 10 uzliesmojoši atkritumi (atkritumi, ko izmanto kā kurināmo)  

19 12 11* citi atkritumi (ieskaitot materiālu maisījumus), kas radušies tādu atkritumu 

mehāniskā apstrādē, kuri satur bīstamas vielas 
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19 12 12 citi atkritumi (ieskaitot materiālu maisījumus), kas radušies tādu atkritumu 

mehāniskā apstrādē, kuri nav minēti 19 12 11 pozīcijā 

19 13 augsnes un gruntsūdeņu attīrīšanā radušies atkritumi 

19 13 01* augsnes attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

19 13 02 augsnes attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 19 13 01 pozīcijā 

19 13 03* augsnes attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas 

19 13 04 augsnes attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minēti 19 13 03 pozīcijā 

19 13 05* gruntsūdeņu attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas 

19 13 06 gruntsūdeņu attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 19 13 05 pozīcijā 

19 13 07* gruntsūdeņu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un ūdeni 

saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas 

19 13 08 gruntsūdeņu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un ūdeni 

saturoši koncentrāti, kas nav minēti 19 13 07 pozīcijā 

20 SADZĪVES ATKRITUMI (MĀJTURĪBAS ATKRITUMI UN TIEM 

LĪDZĪGI LIETOŠANAS, RŪPNIECISKIE UN IESTĀŽU ATKRITUMI) UN 

ATSEVIŠĶI SAVĀKTAS ATKRITUMU DAĻAS 

20 01 atsevišķi savāktas atkritumu daļas (izņemot 15 01 pozīcijā minētās) 

20 01 01 papīrs un kartons 

20 01 02 stikls 
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20 01 08 bioloģiski noārdāmie virtuves un ēdināšanas uzņēmumu atkritumi 

20 01 10 apģērbs 

20 01 11 tekstilmateriāli 

20 01 13* šķīdinātāji 

20 01 14* skābes 

20 01 15* sārmi 

20 01 17* fotoķimikālijas 

20 01 19* pesticīdi 

20 01 21* luminiscences spuldzes un citi atkritumi, kas satur dzīvsudrabu 

20 01 23* nolietotas iekārtas, kas satur hlorfluorogļūdeņražus 

20 01 25 pārtikas eļļas un tauki 

20 01 26* eļļas un tauki, kas nav minēti 20 01 25 pozīcijā 

20 01 27* krāsas, tipogrāfijas krāsas, adhezīvi un sveķi, kas satur bīstamās vielas 

20 01 28 krāsas, tipogrāfijas krāsas, adhezīvi un sveķi, kas nav minēti 20 01 27 pozīcijā 

20 01 29* mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas 

20 01 30 mazgāšanas līdzekļi, kas nav minēti 20 01 29 pozīcijā 

20 01 31* citotoksiskas un ciostatiskas zāles 

20 01 32 zāles, kas nav minētas 20 01 31 pozīcijā 
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20 01 33* baterijas un akumulatori, kas norādīti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 pozīcijā, 

un nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur šādas baterijas  

20 01 34 baterijas un akumulatori, kas nav minēti 20 01 33 pozīcijā 

20 01 35* 20 01 21 un 20 01 23 pozīcijā neminētas nolietotas elektriskās un 

elektroniskās ierīces, kas satur bīstamas detaļas  1  

20 01 36 nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces, kas nav minētas 20 01 21, 

20 01 23 un 21 01 35 pozīcijā 

20 01 37* koksne, kas satur bīstamas vielas 

20 01 38 koksne, kas nav minēta 20 01 37 pozīcijā 

20 01 39 plastmasas 

20 01 40 metāli 

20 01 41 atkritumi, kas radušies skursteņu tīrīšanā 

20 01 99 atkritumu daļas, kas nav minētas citur 

20 02 dārzu un parku atkritumi (tostarp kapsētu atkritumi) 

20 02 01 bioloģiski noārdāmie atkritumi 

20 02 02 augsne un akmeņi 

20 02 03 citi atkritumi, kas bioloģiski nenoārdās 

                                                 
1  Starp elektrisko un elektronisko ierīču bīstamajām detaļām var būt arī 16 06 pozīcijā minētie 

akumulatori un baterijas, kas klasificēti kā bīstami, dzīvsudraba releji, stikla atkritumi no 
katodu staru lampām, citu veidu aktivēta stikla atkritumi u.c. 
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20 03 citi sadzīves atkritumi 

20 03 01 jaukti sadzīves atkritumi 

20 03 02 tirgus atkritumi 

20 03 03 atkritumi, kas radušies ielu tīrīšanā 

20 03 04 septisku tvertņu nosēdumi 

20 03 06 atkritumi, kas radušies kanalizācijas tīrīšanā 

20 03 07 lielgabarīta atkritumi 

20 03 99 atkritumi, kas nav minēti citur 

 

 

3 DAĻA 

 

A saraksts (Bāzeles Konvencijas II pielikums)1 

 

Y46 No mājsaimniecībām savāktie atkritumi2 

Y47 Mājturības atkritumu sadedzināšanas rezultātā radušās atliekas 

 

                                                 
1  Šis saraksts izriet no ESAO lēmuma 4. pielikuma I daļas. 
2  Ja vien nav atbilstoši klasificēti vienā pozīcijā III pielikumā. 
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 B saraksts (atkritumi no ESAO lēmuma 4. pielikuma II daļas1)  

 

Metālus saturoši atkritumi 

 

AA 010 261900 Izdedži, plāva un citi atkritumi no dzelzs un tērauda ražošanas2   

AA 060 262050 Vanādija pelni un atliekas2   

AA 190 810420 

ex 810430 

 

Magnija atkritumi un lūžņi, kas ir uzliesmojoši vai pirofori vai kas 

saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos  

 

Atkritumi, kas satur galvenokārt neorganiskas sastāvdaļas, kas var saturēt metālus un organiskus 

materiālus  

 

AB 030  Atkritumi, kas radušies metālu virsmas apstrādē bez cianīdiem 

AB 070  Smiltis, kuras izmanto liešanai 

AB 120 ex 281290 Citur neminēti vai neiekļauti neorganiskie halogēnsavienojumi 

 ex 3824  

AB 150 ex 382490 Neattīrīts kalcija sulfīts un kalcija sulfāts, kas radies dūmgāzu 

atsērošanā (FGD) 

 

                                                 
1  Atkritumi ar numuriem AB 130, AC 250, AC 260 un AC 270 ir svītroti, jo tie uzskatāmi – 

saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 18. pantā noteikto procedūru – par tādiem, kas nav bīstami, 
un tādējādi uz tiem neattiecas šīs regulas 35. pantā noteiktais eksporta aizliegums. 

2  Šajā sarakstā iekļauti atkritumi pelnu, atlieku, izdedžu, sārņu, apdedžu, plāvas, putekļu, 
pulvera, nosēdumu un nogulšņu uz filtra veidā, ja materiāls skaidri nav norādīts citur. 
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Atkritumi, kas satur galvenokārt organiskās sastāvdaļas, kas var saturēt metālus un neorganiskus 

materiālus  

 

AC 060 ex 381900 Hidrauliskie šķidrumi 

AC 070 ex 381900 Bremžu šķidrumi 

AC 080 ex 382000 Antifrīzu šķidrumi 

AC 150  Hlorfluorogļūdeņraži 

AC 160  Halogēnogļūdeņraži 

AC 170 ex 440310 Apstrādāta korķa un koksnes atkritumi 

 

 

Atkritumi, kas var saturēt vai nu neorganiskas, vai organiskas sastāvdaļas 

 

AD 090 ex 382490 Citur neminēti vai neiekļauti atkritumi, kas radušies reprogrāfijā 

un fotogrāfijā izmantojamo ķīmisko vielu ražošanā, pagatavošanā 

un lietošanā 

AD 100  Atkritumi, kas radušies plastmasu virsmas apstrādē bez cianīdiem 

AD 120 ex 391400 Jonu apmaiņas sveķi 

 ex 3915  

AD 150  Dabā sastopami organiskie materiāli, ko izmanto kā filtrējošu vidi 

(piemēram, biofiltri) 
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Atkritumi, kas satur galvenokārt neorganiskas sastāvdaļas, kuras var saturēt metālus un organiskus 

materiālus 

 

RB 020 ex 6815 Tādas keramikas šķiedras, kuru fizikāli ķīmiskās īpašības ir 

līdzīgas kā azbestam 
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VI PIELIKUMS  
 

Veidlapa attiecībā uz iekārtām, kas saņēmušas iepriekšēju piekrišanu (14. pants) 

Kompetentā 

iestāde 

 

Reģenerācijas iekārta 

 

Atkritumu 

identifikācija 

 

Derīguma termiņš 

 

Kopējais 

daudzums. par 

ko saņemta 

iepriekšēja 

piekrišana 

 

 Reģenerācijas iekārtas 

nosaukums un nr. 

Adrese 

 

Reģenerācijas 

darbība  

(+ R kods) 

Izmantotās 

tehnoloģijas 

(kods) 

 

No 

 

Līdz 

 

(kg/litri) 

 

        

        

        

 

__________________ 
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VII PIELIKUMS 
 

ATKRITUMU SŪTĪJUMIEM PIEVIENOJAMĀ INFORMĀCIJA, 

KĀ MINĒTS 3. PANTA 2. UN 4. PUNKTĀ 

 
Informācija par kravu(1) 

 
1.  Persona, kura organizē sūtījumu: 
Nosaukums: 
Adrese 
Kontaktpersona: 
Tālr.: Fakss: 
E-pasts 

2.  Importētājs/Saņēmējs 
Nosaukums: 
Adrese 
Kontaktpersona: 
Tālr.: Fakss: 
E-pasts 

3.  Faktiskais daudzums:    kg :                       litri: 4.  Faktiskais sūtījuma datums: 
5.(a)  1. pārvadātājs (2): 
Nosaukums: 
Adrese 
Kontaktpersona: 
Tālr.: 
Fakss: 
E-pasts: 
Transportlīdzeklis: 
Nodošanas datums: 
Paraksts: 

5.(b)  2. pārvadātājs: 
Nosaukums: 
Adrese 
Kontaktpersona: 
Tālr.: 
Fakss: 
E-pasts: 
Transportlīdzeklis: 
Nodošanas datums: 
Paraksts: 

5.(c)  3 . pārvadātājs: 
Nosaukums: 
Adrese 
Kontaktpersona: 
Tālr.: 
Fakss: 
E-pasts: 
Transportlīdzeklis: 
Nodošanas datums: 
Paraksts: 

8.  Reģenerācijas darbība (vai, ja piemērojams, apglabāšanas 
darbība 3. panta 4. punktā minēto atkritumu gadījumā): 
R kods / D kods: 

6. Atkritumu radītājs (3): 
Sākotnējais radītājs (-i), jaunais radītājs (-i) vai savācējs: 
Nosaukums: 
Adrese 
Kontaktpersona: 
Tālr.: Fakss: 
E-pasts 

9.  Parastais atkritumu apraksts: 
 

7.  Reģenerācijas iekārta                Laboratorija  
Nosaukums: 
Adrese 
Kontaktpersona: 
Tālr.: Fakss: 
E-pasts 

10.  Atkritumu identifikācija (ierakstiet attiecīgos kodus): 
(i) Bāzeles Konvencijas IX pielikums : 
(ii)ESAO (ja atšķiras no (i)): 
(iii) EK atkritumu saraksts: 
(iv) Nacionālais kods: 

11.  Attiecīgās valstis:   
Eksports/Nosūtīšana Tranzīts Imports/Galamērķis 

     
12.  Personas, kura organizē sūtījumu, deklarācija: es apliecinu, ka, ciktāl man zināms, iepriekš sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza. 
Es apliecinu arī to, ka ar saņēmēju noslēgtas spēkā esošas  rakstveida līgumsaistības (netiek prasīts 3. panta 4. punktā minēto atkritumu 
gadījumā): 
 
Vārds: Datums: Paraksts: 
13.    Paraksts, saņēmējam pieņemot atkritumus:   
Vārds: Datums: Paraksts: 

AIZPILDA REĢENERĀCIJAS IEKĀRTA VAI LABORATORIJA: 
14.  Sūtījums saņemts reģenerācijas iekārtā          vai laboratorijā:   Saņemtais daudzums :  kg: litri:  
Vārds: Datums: Paraksts: 

(1) Zaļajā sarakstā uzskaitīto atkritumu, kas paredzēti reģenerācijai, vai atkritumu, kas paredzēti laboratorijas analīzēm, sūtījumiem 
pievienojamā informācija saskaņā ar Regulu …*. 

(2) Ja ir vairāk nekā 3 pārvadātāji, pievienojiet informāciju, kā prasīts 5. blokā 5 (a, b, c). 
(3) Ja persona, kas organizē sūtījumu, nav atkritumu radītājs vai savācējs, jāsniedz informācija par atkritumu radītāju vai savācēju. 
 

     

 
 

                                                 
*  Publikāciju birojam: ierakstiet šīs regulas numuru. 
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VIII PIELIKUMS 
 

VADLĪNIJAS ATTIECĪBĀ UZ ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU VIDEI DROŠĀ VEIDĀ 

(48. PANTS) 

 

I. Saskaņā ar Bāzeles Konvenciju pieņemtās vadlīnijas: 

1. Tehniskās vadlīnijas attiecībā uz biomedicīnisko un veselības aprūpes atkritumu 

apsaimniekošanu videi drošā veidā (Y1; Y3) 1. 

2. Tehniskās vadlīnijas attiecībā uz svina skābju akumulatoru atkritumu apsaimniekošanu 

videi drošā veidā 1. 

3. Tehniskās vadlīnijas attiecībā uz pilnīgas vai daļējas kuģu demontāžas apsaimniekošanu 

videi drošā veidā 1.  

II. ESAO pieņemtās vadlīnijas: 

 

Tehniskās vadlīnijas attiecībā uz īpašu atkritumu plūsmu apsaimniekošanu videi drošā 

veidā:  

Lietotie personiskie datori un to lūžņi 2 

                                                 
1  Pieņēmusi Bāzeles Konvencijas par kontroli par kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo 

transportēšanu un to aizvākšanu līgumslēdzēju pušu 6. konference 2002. gada 9.– 13. 
decembrī. 

2  Pieņēmusi ESAO Vides politikas komiteja 2003. gada februārī (dokuments 
ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL). 
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III. Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) pieņemtās vadlīnijas 

Vadlīnijas attiecībā uz kuģu pārstrādi. 1 

IV. Starptautiskā nodarbinātības biroja (SNB) pieņemtās vadlīnijas: 

Drošība un veselība kuģu demolēšanā: vadlīnijas Āzijas valstīm un Turcijai 2. 

__________________ 

 

                                                 
1  Rezolūciju A.962 pieņēmusi SJO Asambleja savā 23. kārtējā sēdē 2003. gada 24. novembrī – 

5. decembrī. 
2  Publicēšanai apstiprinājusi SNB vadības institūcija savā 289. sēdē 2004. gada 11. – 26. martā. 
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IX PIELIKUMS 
 

PAPILDU ANKETA DALĪBVALSTU ZIŅOJUMIEM  

ATBILSTĪGI 50. PANTA 2. PUNKTAM 

 

11. panta 1. 
punkta a) 
apakšpunkts 

Informācija par pasākumiem, kādi veikti, lai vispār vai daļēji aizliegtu atkritumu 
sūtījumus starp dalībvalstīm, 
lai Kopienas un valstu līmenī ieviestu tuvuma, reģenerācijas prioritātes un 
pašpietiekamības principus saskaņā ar Direktīvu 75/442/EEK 

Vai šis noteikums ir piemērots? Jā Nē 
(lūdzu, atzīmējiet vēlamo atbildi ar √)   
Ja jā, lūdzu, sniedziet plašāku informāciju par veiktajiem pasākumiem: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Papildu piezīmes: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informācija par veiktajiem pasākumiem, lai sistemātiski iebilstu pret atkritumu 
sūtījumiem starp dalībvalstīm, 
lai Kopienas un valstu līmenī ieviestu tuvuma, reģenerācijas prioritātes un 
pašpietiekamības principus saskaņā ar Direktīvu 75/442/EEK 
            Vai šis noteikums ir piemērots?          Jā Nē 

(lūdzu, atzīmējiet vēlamo atbildi ar √)   
Ja jā, lūdzu, sniedziet plašāku informāciju par veiktajiem pasākumiem: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Papildu piezīmes: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. panta 1. 
punkta e) 
apakšpunkts 

Informācija par atkritumu importa aizliegumu 
Vai šis noteikums ir piemērots?              Jā  Nē 
(lūdzu, atzīmējiet vēlamo atbildi ar √)   
Ja jā, lūdzu, sniedziet plašāku informāciju par veiktajiem pasākumiem: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
11. panta 3. 
punkts 

Informācija par tuvuma, reģenerācijas prioritātes un pašpietiekamības principu 
ieviešanas izņēmumiem 
gadījumā, ja nosūtīšanas dalībvalstī radīto bīstamo atkritumu daudzums gadā, 
kopumā ņemot, ir tik neliels, ka jaunu specializētu atkritumu apglabāšanas iekārtu 
uzstādīšana valstī būtu neekonomiska  

Vai Jūs esat lūdzis kādai dalībvalstij piemērot šo izņēmumu? Jā Nē 
(lūdzu, atzīmējiet vēlamo atbildi ar √)   
Ja jā, lūdzu, aizpildiet 1. tabulu un turpinājumā sniedziet plašāku informāciju par 
jebkādu atrastu divpusēju risinājumu saskaņā ar 11. panta 3. punktu. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vai Jūs esat saņēmis no kādas dalībvalsts lūgumu piemērot šo izņēmumu? Jā Nē 
(lūdzu, atzīmējiet vēlamo atbildi ar √)   
Ja jā, lūdzu, aizpildiet 1. tabulu un turpinājumā sniedziet plašāku informāciju par 
jebkādu atrastu divpusēju risinājumu saskaņā ar 11. panta 3. punktu. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. panta 1. 
punkta g) 
apakšpunkts 

Informācija par iebildumiem pret plānotajiem sūtījumiem vai apglabāšanu, 
pamatojoties uz to, kas tie nav saskaņā ar Direktīvu 75/442/EEK. 

Vai šis noteikums ir piemērots?  Jā Nē 
(lūdzu, atzīmējiet vēlamo atbildi ar √)   

Ja jā, lūdzu, aizpildiet 2. tabulu. 
12. panta 5. 
punkts 

Informācija par iebildumiem pret plānotajiem sūtījumiem vai reģenerāciju, pamatojoties 
uz to, kas tie nav saskaņā ar 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu 
Vai šis noteikums ir piemērots? Jā…..  Nē..... 
Ja jā, lūdzu, aizpildiet 3. tabulu. 

14. pants Informācija par kompetento iestāžu, kuru jurisdikcijā ir konkrētas reģenerācijas 
iekārtas, lēmumiem sniegt iepriekšēju piekrišanu šādām reģenerācijas iekārtām 

Vai ir bijis kaut viens tāds gadījums? Jā     Nē 
(lūdzu, atzīmējiet vēlamo atbildi ar √)   
Ja jā, lūdzu, aizpildiet 4. tabulu. 

32. pants Informācija par dalībvalstu sistēmu attiecībā uz tādu atkritumu sūtījumu uzraudzību 
un kontroli, ko veic tikai un vienīgi attiecīgās valsts jurisdikcijā  

Vai ir tāda uzraudzības un kontroles sistēma attiecībā uz atkritumu sūtījumiem tikai un 
vienīgi valsts jurisdikcijā?            
                                                           Jā Nē 
(lūdzu, atzīmējiet vēlamo atbildi ar √)   
Ja tāda sistēma ir, vai Jūs piemērojat Regulas II un VII sadaļā paredzēto sistēmu? Jā
 Nē 
(lūdzu, atzīmējiet vēlamo atbildi ar √)   
Ja Jūs piemērojat tādu sistēmu, kas atšķiras no Regulas II un VII sadaļā paredzētās 
sistēmas, lūdzu, sniedziet plašāku informāciju par ieviesto sistēmu: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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23. pants un 
49. panta 1. 
punkts 

Informācija par nelikumīgiem atkritumu sūtījumiem 
Vai ir bijis kāds tāds gadījums?  Jā  Nē 
(lūdzu, atzīmējiet vēlamo atbildi ar √)   
Ja jā, lūdzu, aizpildiet 5. tabulu. 
Lūdzu, sniedziet informāciju par to, kā tiek novērsti nelikumīgi atkritumi sūtījumi, kā 
tos atklāj un kādas ir sankcijas saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. pants Informācija par finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, kas sedz atkritumu 
pārvadāšanas, reģenerācijas, apglabāšanas un glabāšanas izmaksas, tostarp 21. un 23. 
pantā minētajos gadījumos 

Lūdzu, sniedziet plašāku informāciju par valsts tiesību aktu noteikumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar šo pantu. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54. pants Informācija par jebkādām muitas iestādēm, ko dalībvalstis norīkojušas attiecībā uz 
atkritumu sūtījumiem, ievedot Kopienā un izvedot no tās  

Vai ir bijis kāds šāds norīkojums?  Jā   Nē 
(lūdzu, atzīmējiet vēlamo atbildi ar √)   
Ja jā, lūdzu, aizpildiet 6. tabulu. 

 

 

 

Piebilde attiecībā uz tabulu aizpildīšanu:  

D un R kodi ir minēti Direktīvas 75/442/EEK IIA un IIB pielikumā. 

Atkritumu identifikācijas kodi ir minēti šīs regulas III, IIIA, IIIB, IV un IVA pielikumā. 
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1. tabula 

INFORMĀCIJA PAR TUVUMA, REĢENERĀCIJAS PRIORITĀTES UN PAŠPIETIEKAMĪBAS 

 PRINCIPU IEVIEŠANAS IZŅĒMUMIEM (11. panta 3. punkts) 

Atkritumu identifikācija 

(kods) 

 

Daudzums 

(kg/litri) 

Galamērķa valsts (De)/ 

Nosūtīšanas valsts (Di) 

Apglabāšanas darbība 

D kods 

Jautājums nodots Komisijai 

(Jā/Nē) 
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2. tabula 

IEBILDUMI PRET PLĀNOTAJIEM SŪTĪJUMIEM VAI APGLABĀŠANU (11. panta 1. punkta g) apakšpunkts) 

 

Iebildumu iemesli 
(lūdzu, atzīmējiet vajadzīgo ar √) 

Iekārta  

 

Atkritumu identifikācija 

(kods) 

 

Daudzums 

(kg/litri) 

Tranzīta valsts (T)/ 

Nosūtīšanas valsts (Di)

11. panta 1. 

punkta g) 

apakšpunkt

a i) daļa  

11. panta 1. 

punkta g) 

apakšpunkta 

ii) daļa 

11. panta 1. 

punkta g) 

apakšpunkta 

iii) daļa 

Nosaukums 
(jā piemēro 11. panta 

1. punkta g) 

apakšpunkta ii) daļu) 

Apglabāšanas 

darbība 

D kods 
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3. tabula 

IEBILDUMI PRET PLĀNOTAJIEM SŪTĪJUMIEM VAI REĢENERĀCIJU (12. panta 1. punkta c) apakšpunkts) 

 

Atkritumu identifikācija 

(kods) 

 

Daudzum

s 

(kg/litri) 

Galamērķa valsts  Iebilduma iemesli  
un plašāka informācija par attiecīgajiem valsts tiesību aktiem 

Iekārta  
(galamērķa valstī) 

    Nosaukums Reģenerācijas 
darbība  
R kods 
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4. tabula 

 

INFORMĀCIJA PAR KOMPETENTO IESTĀŽU LĒMUMIEM SNIEGT IEPRIEKŠĒJU PIEKRIŠANU (14. pants) 

 

Reģenerācijas iekārta Atkritumu 

identifikācija 

(kods) 

Derīguma termiņš Kompetentā 

iestāde 

Nosaukums 

un Nr. 

Adrese Reģenerācijas  

darbība 

R kods 

Izmantotās tehnoloģijas  No  Līdz 

Atsaukums 

(datums) 
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5. tabula 

INFORMĀCIJA PAR NELIKUMĪGIEM ATKRITUMU SŪTĪJUMIEM∗ (23. pants un 49. panta 1. punkts) 

 

Par nelikumību atbildīgs 
(lūdzu, atzīmējiet vajadzīgo ar √) 

 

Atkritumu 

identifikācija 

(kods) 

 

Daudzum

s 

(kg/litri) 

Galamērķa valsts (De) 

un 

nosūtīšanas valsts (Di) 

Nelikumīguma iemesla norāde 

(iespējama atsauce uz pārkāptajiem pantiem) 

Paziņotājs  Saņēmējs Cits 

Veiktie 

pasākumi, 

tostarp 

iespējamā

s 

sankcijas 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                 
∗  Informācija par gadījumiem, kas noslēgti pārskata periodā. 



 
15311/4/04 REV 4   lk  10 
IX PIELIKUMS DG I    LV 

 

6. tabula 

INFORMĀCIJA PAR JEBKĀDĀM DALĪBVALSTU NORĪKOTĀM ĪPAŠAJĀM MUITAS IESTĀDĒM ATTIECĪBĀ UZ ATKRITUMU SŪTĪJUMIEM, 

IEVEDOT KOPIENĀ UN IZVEDOT NO TĀS (54. pants) 

 

Muitas iestāde 

Iestāde Atrašanās vieta Kontrolē importētājas/eksportētājas valstis 
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I. IEVADS 

 

1. Komisija 2003. gada 1. jūlijā Padomei iesniedza priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulai par atkritumu transportēšanu. 

 

2. Eiropas Parlaments sniedza atzinumu 2003. gada 19. novembrī.  

 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pieņēma atzinumu 2004. gada 28. janvārī. 

 

Reģionu komiteja 2003. gada 23. oktobra vēstulē paziņoja par savu nolūku nesniegt 

atzinumu. 

 

3. Komisija iesniedza grozīto priekšlikumu 2004. gada 10. martā. 

 

4. Padome 2005. gada 24. jūnijā pieņēma kopējo nostāju saskaņā ar Līguma 251. panta  

2. punktu. 

 

II. MĒRĶIS 

 

Ierosinātās regulas vispārīgie mērķi ir: 

- transponēt Kopienas tiesību aktos pārskatīto ESAO Padomes lēmumu 1 un pārskatīto 

Bāzeles Konvenciju 2 par kontroli pār atkritumu robežšķērsojošo tranportēšanu, 

- atrisināt problēmas, kas radušās, piemērojot, pārvaldot un īstenojot Padomes 1993. gada 

regulu ("1993. gada regula") 3 , 

                                                 
1 ESAO Lēmums C (2001) 107 Final (2002. gada 21. maijs), lai pārskatītu Lēmumu C(92) 

39/FINAL par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvadājumu kontroli. 
2 Bāzeles Konvencija par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to 

aizvākšanu (1989. gada 22. marts), kurā grozījumi izdarīti 1998. gada 6. novembrī. 
3 (EEK) Nr. 259/93. 
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- censties panākt vispārēju saskaņošanu atkritumu robežšķērsojošās transportēšanas jomā, 

kā arī 

- pārveidot un vienkāršot 1993. gada regulas pantu struktūru. 

Svarīgākie ierosinājumi cita starpā attiecas uz izmaiņām vispārējā procedūras kārtībā (jo īpaši 

uz iepriekšēju rakstisku paziņojumu un piekrišanu, kā arī prasībām informēt), izmaiņām un 

paskaidrojumiem, kas saistīti ar jomu un definīcijām, uz noteikumiem par atkritumu 

pārvadājumiem starp dalībvalstīm un katrā dalībvalstī, kā arī ievešanas un izvešanas 

noteikumiem. 

 

III. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE 

 

1. Vispārīgi noteikumi 

 

No 103 grozījumiem, ko Eiropas Parlaments ierosināja pirmajā lasījumā, kopējā nostājā 

ietverti 41 (pilnībā, daļēji vai pēc būtības, identiskā vai līdzīgā formulējumā vai 

atbilstoši jēgai). Padome uzskata, ka kopējā nostāja negroza Komisijas sākotnējā 

priekšlikumā izklāstīto pieeju un priekšlikuma mērķus, un tā pieņem zināšanai, ka 

Komisija nevar piekrist tiesiskā pamata izvēlei, dalībvalstu iespējai iebilst pret 

reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem, un dzīvnieku blakusproduktu pilnīgai 

izslēgšanai no regulas darbības jomas. 

 

2. Eiropas Parlamenta ierosinātie grozījumi 

 

EP ar 2003. gada 19. novembra plenārsēdes balsojumu pieņēma 103 priekšlikuma 

grozījumu. 

 

41 no tiem tieši, daļēji vai pēc būtības ir iekļauti Padomes kopējā nostājā. 

62 grozījumus nepieņēma. 

Pieņemtie/ noraidītie grozījumi turpmāk ir minēti tādā secībā, kādā tie ir iekļauti kopējā 

nostājā. Tomēr, ja vairāki grozījumi attiecas uz to pašu jautājumu, tie ir izskatīti kopīgi 

pirmajā reizē. 
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a) Pieņemtie grozījumi 

 1. grozījums: pieņemts un iekļauts. 

83./rev grozījums: pieņemts un atspoguļots 1. apsvērumā. 

8. grozījums: pieņemts pēc būtības un atspoguļots 31. apsvērumā. 

9. grozījums: pieņemts daļēji un atspoguļots 1. panta 3. punktā g) apakšpunktā un 

9. apsvērumā. 

10. grozījums: iekļauts pēc būtības. Viss 1. panta 5. punkts tādā veidā, kā 

Komisija to ierosināja, ir svītrots, lai izvairītos no pārpratumiem, izceļot dažus 

noteikumus. 

12. grozījums: pieņemts 2. pantā. 

13. un 14. grozījums: pieņemts pēc būtības un atspoguļots 2. panta 5. un 7. 

punktā. Tomēr ir ievērotas Direktīvā 75/442/EEK paredzētās definīcijas. 

15. grozījums: pieņemts un atspoguļots 2. panta 15. punktā. 

113. grozījums: pieņemts un atspoguļots 2. panta 25. punktā. 

79. grozījums: pieņemts un atspoguļots 3. panta 5. punktā. 

81. grozījums: pieņemts daļēji un pēc būtības un atspoguļots 3. panta 5. punktā. 

22. grozījums: pieņemts. 

52. grozījums: pieņemts pēc būtības un atspoguļots 4. panta pirmajā teikumā. 

24. grozījums: pieņemts daļēji 4. panta 3. punktā un 8. panta 1. punktā. 

(Skatīt arī 29. grozījumu) 

96. un 97. grozījums: pieņemts daļēji un pēc būtības, un atspoguļots 4. panta 5. 

punktā un 6. panta 2. punktā. 

29. grozījums: daļēji pieņemts 7. pantā. (Skatīt arī 30. grozījumu.) 

30. grozījums: pieņemts pēc būtības un atspoguļots 8. panta 1. un 2. punktā. 

108. un 115. grozījums: pieņemts 11. panta 1. punkta e) apakšpunktā. 

42. grozījums: pieņemts pēc būtības un atspoguļots 12. panta 1. punkta c) 

apakšpunktā. 

47. grozījums: pieņemts pēc būtības un atspoguļots 12. panta 1. punkta c) 

apakšpunktā, 12. panta 5. un 6. punktā, grozītajā 21. apsvērumā un 59. panta 2. 

punktā. 

45. grozījums: pieņemts un atspoguļots 12. panta 1. punkta h) apakšpunktā. 

100. grozījums: pieņemts un iekļauts 16. panta b) punktā un 17. panta 1. punktā. 



 
15311/4/04 REV 4 ADD 1 REV 1  mv 5 
 DG I   LV 

84./rev grozījums: pieņemts pēc būtības 16. panta e) punktā un 15. panta e) 

punktā (sal. 6. panta 5. punktu). 

57. grozījums: pieņemts 23. panta 5. punktā. 

58. un 101. grozījums: pieņemts pēc būtības un atspoguļots 25. panta 4. punktā 

un 58. panta 1. punkta f) apakšpunktā. 

60. grozījums: pieņemts pēc būtības un atspoguļots 29. pantā. 

62. grozījums: pieņemts 40. panta 1. punkta d) apakšpunktā. 

63. grozījums: pieņemts 41. panta 2. punkta b) apakšpunktā. 

64. grozījums: pieņemts 42. panta 1. punkta e) apakšpunktā. 

65. grozījums: pieņemts 43. panta 2. punkta c) apakšpunktā. 

61. grozījums: pieņemts pēc būtības un atspoguļots 48. panta 2. punktā. 

103. grozījums: pieņemts 57. panta 1. punktā. 

28. grozījums: pieņemts daļēji 37. apsvērumā (par grafiku 58. panta 1. punkta a) 

apakšpunktā minētās procedūras pabeigšanai) 

82. un 46. grozījums (iekļauti vienā grozījumā): pieņemts daļēji un atspoguļots 

58. panta 1. punkta b) apakšpunktā. 

75. grozījums: pieņemts VIII pielikuma III daļā. 

76. grozījums: pieņemts VIII pielikuma II daļā. 

77. grozījums: pieņemts VIII pielikuma IV daļā. 

 

b) Noraidītie grozījumi  

 

Apsvērumi 

 

2. grozījums: atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju patlaban pārskata, un šķiet, 

ka grozījuma teksts nav līdzsvarā ar citiem svarīgiem aspektiem, piemēram, 

iekšējā tirgus noteikumu piemērošanu arī atkritumu atkārtotai izmantošanai un 

pārstrādei. 

3. grozījums: šā grozījuma saturs negatīvi ietekmētu vēl arvien notiekošās 

debates par sadedzināšanu. 

107. grozījums: tas ir faktu izklāsts, kuru neuzskata par vajadzīgu. 
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110. un 121. grozījums: ir pretrunā ESAO lēmumam (sal. 40. panta 4. punktu, 

kas ietver noteikumu, kas līdzīgs 121. grozījumā paredzēto noteikumu par 

atkritumu importu apglabāšanai). 

109. grozījums: šī regula neattiecas uz bīstamu atkritumu ražošanu. Atzīmējams, 

ka grozījuma otro daļu, kas attiecas uz tuvuma principu, var izmantot, lai celtu 

iebildumus pret pārvadājumiem atkritumu apglabāšanai. 

4. grozījums: neuzskata, ka apsvērumā ir lietderīgi veikt šādu atsauci. 

5. grozījums: atkritumu pamešana, izgāšana vai nekontrolēta apglabāšana jau ir 

aizliegta esošos ES tiesību aktos. 

6. grozījums: uzskata, ka saistībā ar 12. panta 1. punkta g) un h) apakšpunktu 

grozījums ir pārāk neskaidrs. 

7. grozījums: nav vajadzīgs noteikt apsvērumā, kas ES būtu jāsasniedz saistībā ar 

Bāzeles Konvenciju. 

111., 112. un 92./rev grozījums: attiecībā uz kuģiem šie grozījumi neatbilst 

tēmai; šis jautājums ir jārisina saistībā ar Bāzeles Konvenciju. Attiecībā uz 

transportlīdzekļiem neuzskata, ka šie grozījumi tieši attiecas uz regulas 

priekšlikumu; tie ietilpst atkritumu apsaimniekošanas stratēģijā un Komisijas 

darbā nākotnē. 

 

Panti 

 

11. grozījums: šo grozījumu noraidīja, jo būtu jāizvairās no šīs regulas un 

Regulas (EK) 1774/2002 pārklāšanās, saglabājot līdzvērtīga līmeņa kontroli 

(skatīt arī 59. panta 1. punktu un jaunu 10. un 11. apsvērumu). 

 

17. un 18. grozījums (iekļauti vienā grozījumā): šie grozījumi ir noraidīti, jo tie ir 

pretrunā Bāzeles Konvencijai un ESAO Lēmumam un to mehānismiem, kas 

attiecas uz "zaļajiem atkritumiem". 

 



 
15311/4/04 REV 4 ADD 1 REV 1  mv 7 
 DG I   LV 

19. grozījums: ESAO nav paredzējusi šo izņēmumu, kas attiecas uz atkritumiem, 

kuri domāti pētniecībai, un šāds izņēmums ir uzskatīts par pārāk vispārīgu. 

 

20. grozījums: tā kā nesen pieņēma Regulu (EK) 850/2004 par noturīgiem 

organiskiem piesārņotājiem, un ar kuru groza Direktīvu 79/117/EEK, Komisijas 

priekšlikuma 3. panta 5. punktu un attiecīgo pielikumu svītroja. 

 

21., 26., 34., 41. un 91./rev grozījums: regulā paredzēti īpaši noteikumi pagaidu 

pasākumiem, kā vienojās ESAO. Tā kā pagaidu pasākumi notiek, Padome 

uzskata, ka labākais risinājums būtu nevis tos aizliegt, bet gan izstrādāt sistēmu, 

kas kompetentām iestādēm dotu iespēju sekot atkritumiem transportēšanas laikā 

un līdz to galīgai pārstrādei vai apglabāšanai. 

 

126. grozījums: uzskatīja, ka šis grozījums ir lieks. 

 

122. grozījums: šis grozījums ir noraidīts, jo neatbilst Bāzeles Konvencijai. 

 

85./rev un 27. grozījums: tā kā šajā regulā ir paredzēti īpaši noteikumi pagaidu 

pasākumiem, šādi īpaši noteikumi ir arī vajadzīgi attiecībā uz finanšu garantijām 

vai līdzvērtīgām apdrošināšanām (sal. 6. panta 6. punktu). Līdz ar to minētie 

grozījumi ir noraidīti. 

 

31. grozījums: šis grozījums ir noraidīts, jo uzskatīja, ka ir lietderīgāk, ja 

kompetentās iestādes norāda rakstisko piekrišanu paziņojuma dokumentā vai tā 

kopijā. 

 



 
15311/4/04 REV 4 ADD 1 REV 1  mv 8 
 DG I   LV 

86./rev, 87./rev un 88./rev grozījums: šie grozījumi ir pretrunā vienkāršošanas 

mērķim. 

180 dienu termiņš nav pieņemts; atbilstība ESAO noteiktajiem termiņiem (viens 

gads atkritumu transportēšanai – 9. panta 4., 5. un 6. punkts, kā arī viens gads 

pārstrādei vai apglabāšanai no atkritumu saņemšanas brīža – 9. panta 7. punkts). 

 

32. un 33. grozījums: nav iekļauti, jo tos uzskata par nevajadzīgiem un tie radītu 

pārāk lielu apgrūtinājumu. 

 

35. grozījums: attiecībā uz pārstrādei paredzētiem atkritumiem kompetentās 

iestādes dažos gadījumos var iebilst, pamatojoties uz valsts vides standartiem (sal. 

12. panta 1. punkta c) apakšpunktu, kas attiecas uz 42. un 47. grozījumu). 

Attiecībā uz apglabāšanai paredzētiem atkritumiem tāds iebilduma pamatojums 

nav pietiekams, jo ES līmeni jau pastāv standarti (jo īpaši Direktīva 1999/31/EK 

par atkritumu poligoniem, Direktīva 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu, 

Padomes Direktīva 96/59/EK par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu 

(PCB/PCT) apglabāšanu un Regula (EK) 850/2004 par noturīgiem organiskiem 

piesārņotājiem, un ar kuru groza Direktīvu 79/117/EEK). 

 

80. grozījums: nav iekļauts, bet būtu jāatzīmē, ka 3. panta 5. punktā (jauns teksts) 

tagad paredzēts, ka šādus atkritumus apsaimniekos tā, it kā tie būtu domāti 

apglabāšanai. 

 

37. grozījums: uzskata, ka ir ieteicams saglabāt atsauci uz Kopienu atbilstīgi 

Atkritumu Pamatdirektīvai. 

 

38. grozījums: attiecībā uz Atkritumu Pamatdirektīvas 7. pantu apsaimniekošanas 

plānu atbilstība ir aplūkota 11. panta 1. punkta g) apakšpunktā un atbilstība ES 

juridiski saistošiem standartiem – 11. panta 1. punkta i) apakšpunktā. Skatīt arī 

komentāru par 35. grozījumu. 
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39. grozījums: šis grozījums ir noraidīts iespējamo nevēlamu seku dēļ, tā kā 

varētu atļaut apglabāšanai paredzētu atkritumu transportēšanu, pamatojoties uz 

apgalvojumu, ka nosūtītājdalībvalstī nav "īpašas" iekārtas, bet tomēr šajā 

dalībvalstī ir cita piemērota atkritumu likvidēšanas iekārta. Tādēļ uzskatīja, ka ir 

lietderīgi atļaut apglabāšanai paredzētu atkritumu transportēšanu tikai tad, ja 

valsts iekārtas kopumā nav pietiekamas. 

 

40. grozījums: nav iekļauts, jo tas radītu nevajadzīgu administratīvo slogu. Skatīt 

arī komentāru par 50. grozījumu. 

 

116. grozījums: ir pretrunā ESAO Lēmumam. Turklāt tas ir pretrunā iekšējā 

tirgus principam par pārstrādei paredzētiem atkritumiem. Attiecībā uz pārstrādei 

paredzētiem atkritumiem skatīt pievienoto tekstu 11. panta 1. punkta e) 

apakšpunktā (sal. 115. grozījumu). 

 

117. grozījums: ir pretrunā ESAO Lēmumam. Turklāt tas ir pretrunā iekšējā 

tirgus principam par pārstrādei paredzētiem atkritumiem; atkritumi obligāti 

jāpārstrādā nosūtītājvalstī, bet ne tāpēc, ka tā spēj tos pārstrādāt. 

 

44. grozījums: ir pretrunā ESAO Lēmumam. Turklāt tas ir pretrunā iekšējā tirgus 

principam par pārstrādei paredzētiem atkritumiem un neatbilst Atkritumu 

Pamatdirektīvas 5. pantam. 

 

48. grozījums: nav pieņemts kā tāds, bet  47. grozījuma komentāri attiecas uz 

iebildumiem gadījumos, ja nav ES standartu. 

 

49. grozījums: nav pieņemts, bet Komisijas darbu (58. panta 1. punkta b) 

apakšpunkts) ņems vērā. 

 

50. grozījums: nav iekļauts, jo tas radītu nevajadzīgu administratīvo slogu. 
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51. grozījums: uzskata, ka šis grozījums nav vajadzīgs (sal. 9. pantu par atļaujas 

derīguma termiņu, ko piemēro vispārējiem paziņojumiem, un 4. punkta pirmo 

teikumu). 

 

99. grozījums: nav pieņemts, jo noteikumi nav praktiski. Papildu procedūra nav 

vajadzīga. 

 

53. grozījums: noraidīts, jo to nodrošina ESAO. 

 

54. grozījums: neatbilst ESAO termiņiem. 

 

55. grozījums: ir pretrunā ESAO lēmumam. Uzskata, ka atkritumu 

transportēšanas dokumentos norādīt VII pielikumā minēto informāciju ir 

pietiekami (skatīt komentāru par 17. un 18. grozījumu). 

 

56. grozījums: nav pieņemts, jo Komisijas priekšlikuma 20. pants uzskatīts par 

nevajadzīgu. 

 

105. grozījums: noraidīts, jo uzskata, ka efektīvai kontrolei jāuzrada līgums pēc 

kompetentās iestādes pieprasījuma. 

 

59. grozījums: Padome uzskata, ka tas ir dalībvalstu ziņā. 

 

66. grozījums: nav iekļauts, jo ir bažas par konfidencialitāti un to uzskata par 

pārāk lielu apgrūtinājumu kompetentām iestādēm. 

 

67. grozījums: nav iekļauts, jo Pievienošanās līgumus nevar mainīt ar komitejas 

procedūru (skatīt jaunu 62. pantu). 

 

78. un 106. grozījums (iekļauti vienā grozījumā): šie grozījumi ir noraidīti, jo to 

mērķis nav skaidrs un tas ir pretrunā saskaņošanai, ko paredz Bāzeles Konvencija 

un ESAO. ES nevajadzētu vienpusēji mainīt ESAO lēmumu. 
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68. grozījums: nav iekļauts, jo ES nevajadzētu vienpusēji mainīt no ESAO 

lēmuma pārņemtos noteikumus. 

 

69. un 70. grozījums: šie grozījumi ir noraidīti, jo būtu jāsaglabā saskaņotība ar 

Bāzeles Konvenciju. 

 

71., 72. un 73. grozījums: šie grozījumi nav iekļauti, jo ES atkritumu sarakstu 

(Komisijas Lēmums 2000/532/EK) nevajadzētu mainīt ar šo regulu. 

 

74. grozījums: uzskatīts par nevajadzīgu, jo 33., 35. un 37. pants nosaka, ko 

drīkst eksportēt (skatīt 48. panta 2. punkta a) apakšpunktu). Pamatnostādnes 

vienmēr ir minētas kā orientācijas punkti (48. panta 2. punkta pēdējais teikums). 

 

IV. SECINĀJUMS 

 

Ar veiktajām izmaiņām Komisijas grozītajā priekšlikumā Padome tiecas uzlabot praktiskus 

aspektus un reaģēt uz atsevišķu dalībvalstu bažām, vienlaikus cenšoties nodrošināt to, lai 

Kopiena un dalībvalstis pildītu un ievērotu esošās starptautiskās saistības šajā jomā. 

Lai gan Padome nevar apstiprināt visus Eiropas Parlamenta pieņemtos grozījumus, tā uzskata, 

ka kopējā nostājā lielā mērā atbilst Parlamenta interesēm. 
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Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par atkritumu 
pārvadājumiem [pirmais lasījums] 
- Pieņemšana (TA + D) 
a) kopējā nostāja  
b) Padomes paskaidrojuma raksts 
- Deklarācijas 

 
 

Padomes un Komisijas deklarācija 

 

Padome un Komisija uzskata, ka, piemērojot šīs regulas IV sadaļas 1. un 2. nodaļā paredzētās 

procedūras, Komisijai būtu jāņem vērā Monako īpašie apstākļi. 
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Komisijas paziņojums 

 

Komisija atzīmē, ka Padomē ir vienprātība par to, ka ir jāaizstāj Komisijas piedāvātais divkāršais 

tiesiskais pamatojums, proti, Līguma 133. pants un 175. panta 1. punkts ar vienīgo tiesisko 

pamatojumu, kas ietver tikai Līguma 175. panta 1. punktu.  Komisija uzskata, ka tās priekšlikums 

ietvēra pareizo tiesisko pamatojumu, un saglabā tiesības izmantot tās rīcībā esošos likumīgos 

līdzekļus. 

 

Tāpat Komisija atzīmē, ka ar 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu Padome ļauj dalībvalstīm izteikt 

iebildumus un apturēt pārstrādei paredzētu atkritumu sūtījumus sakarā ar "zemākām apstrādes 

normām" galamērķa valstī.  Komisija uzskata, ka šis noteikums radīs šķēršļus Eiropas atkritumu 

pārstrādes un reģenerācijas tirgū, kā arī neuzlabos ES atkritumu apsaimniekošanā piemērotos 

apkārtējās vides aizsardzības standartus.  Komisija atgādina, ka tā piedāvāja risinājumus 

iespējamajai standartu dempinga problēmai savā Paziņojumā (KOM (2003) 301 galīgā versija) 

"Ceļā uz tematisku stratēģiju atkritumu rašanās ierobežošanai un pārstrādei", veltot uzmanību 

Eiropas atkritumu apsaimniekošanas standartu izstrādei.  Turklāt Komisija brīdina, ka 12. panta 1. 

punkta c) apakšpunkts ir vienlaikus neskaidrs un sarežģīts, kas var izraisīt atkritumu nelegālu 

sūtījumu pieaugumu un, iespējams, daudzas tiesas prāvas. 

 

Visbeidzot, Komisija atzīmē, ka Padome no regulas darbības jomas izslēdz "sūtījumus, kas ir 

pakļauti noteikumiem, kas nosaka piešķiršanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka 

veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 

paredzēti cilvēku uzturam". Ņemot vērā starp abām šīm regulām pastāvošās atšķirības attiecībā uz 

procedūras noteikumiem, Komisija uzskata, ka ir vēlams turpināt izskatīšanu par attiecībām starp 

regulām, lai izpētes rezultātus varētu publiskot, pirms stājusies spēkā regula par atkritumu 

sūtījumiem,. Tādējādi tiktu ņemtas vērā dažu dalībvalstu izteiktās bažas par dubultu darbu 

procedūras noteikumu jomā, un Komisija varētu saglabāt savu priekšlikumu. 

 

_______________________ 
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2003/0139 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK dibināšanas līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par 
atkritumu pārvadājumiem 

1. INFORMĀCIJAI 

Diena, kad priekšlikums nosūtīts EP un Padomei(dokuments 
KOM(2003)379 galīgais — 2003/139(COD)): 

2003. gada 30. jūnijs 

Diena, kad Eiropas Parlaments sniedzis atzinumu, 
pirmais lasījums: 

2003. gada 19. novembris 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma 
datums: 

2004. gada 28. janvāris 

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums: 2004. gada 9. marts 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 2005. gada 24. jūnijs 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Šim priekšlikumam ir četri svarīgākie mērķi: 

– ESAO Padomes 2001. gada 14. jūnija Lēmuma K(2001)107 iedzīvināšana 
Kopienas tiesību aktos;  

– problēmu risināšana, kas rodas, piemērojot, vadot un izpildot 1993. gada regulu 
un izveidojot lielāku juridisko skaidrību; 

– globālas saskaņotības attiecībā uz pārrobežu atkritumu pārvadājumiem panākšana; 

– regulas pantu struktūras nostiprināšana. 

Lai augšminētos mērķus sasniegtu, pārskatot groza vairākas Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 259/93 daļas un aspektus. Tostarp: 

– izmaiņas tās struktūrā; 

– izmaiņas un precizējumus definīcijās un precizējumu attiecībā uz darbības jomu 
(I sadaļa); 
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– izmaiņas un precizējumus attiecībā uz atkritumu pārvadāšanai piemērojamām 
procedūrām (II–VI sadaļa), starp dalībvalstīm (II sadaļa), dalībvalstīs (III sadaļa), 
un attiecībā uz izvešanu no Kopienas vai ievešanu tajā (IV, V un VI sadaļa); 

– izmaiņas citos regulas noteikumos (VII sadaļa). 

3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1 Vispārīgas piezīmes 

Komisija savā grozītajā priekšlikumā ir pilnīgi, daļēji vai principā piekritusi 43 no 
103 grozījumiem, ko Eiropas Parlaments ierosinājis tā pirmajā lasījumā. Pašlaik 
kopējā nostājā burtiski vai pēc būtības ir iekļauts 41 grozījums. 

Komisija nevar pieņemt kopējo nostāju attiecībā uz vairākiem jautājumiem. Pie 
vissvarīgākajiem aspektiem minami šādi jautājumi. 

Komisija uzskata, ka tās ierosinātais kopīgais juridiskais pamats šai regulai (turpmāk 
– „Regula”), t.i., vide un tirdzniecība (EK dibināšanas līguma 175. un 133. pants) ir 
pareizs, un tā nevar pieņemt vienu juridisko pamatu, kā to ierosina Padome (EK 
līguma 175. pants). 

Bez tam, Komisija nevar atbalstīt kopējo nostāju attiecībā uz iespēju dalībvalstīm 
iebilst pret reģenerācijai paredzētu atkritumu pārvadājumiem, pamatojoties uz 
„zemākiem pārstrādes standartiem” galamērķa valstī. Komisija uzskata, ka šāds 
noteikums apgrūtinātu Eiropas atkritumu pārstrādes un reģenerācijas tirgu un 
neuzlabotu vides standartus ES atkritumu apsaimniekošanas jomā. 

Padome 1. panta 6. punktu ir mainījusi, pilnībā izslēdzot no Regulas darbības jomas 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus (1. panta 3. punkta d) apakšpunkts). Komisija 
uzskata, ka labāk būtu pārskatīt saikni starp šo Regulu un Regulu (EK) 
Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veterinārsanitārās prasības attiecībā uz dzīvnieku 
blakusproduktiem, kuri nav paredzēti lietošanai pārtikā, lai šī pārskata rezultāti tiktu 
publiskoti pirms Regulas stāšanās spēkā. Tas mazinātu dažu dalībvalstu izteiktās 
bažas par procedūras dublēšanās risku un ļautu Komisijai saglabāt priekšlikumu 
spēkā. 

3.2 Detalizētas piezīmes 

3.2.1 Komisijas akceptētie Parlamenta grozījumi, kuri pilnīgi, daļēji vai principā ir 
iekļauti kopējā nostājā 

Ir iekļauts 8. un 108. grozījums attiecībā uz apsvērumiem.  

9. grozījums par to, ka no Regulas darbības jomas jāizslēdz atkritumi, kas radušies 
konkrētās situācijās dalībvalstu bruņotajos spēkos, ir daļēji iekļauts 1. panta 
3. punkta g) apakšpunktā. 

10. grozījums par noteikumiem, kas attiecas uz III pielikumu par reģenerācijai 
paredzētiem atkritumiem, ir ņemts vērā. Viss 1. panta 5. punkts Komisijas 
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piedāvātajā redakcijā svītrots, lai izvairītos no neskaidrības, izceļot dažus 
noteikumus. Iekļauts principā. 

12. grozījums attiecas uz jauktiem atkritumiem, par kuriem nav neviena atsevišķa 
ieraksta. Iekļauts 2. panta 3. punktā. 

13. un 14. grozījums attiecībā uz atsevišķām darbībām, kas uzskatāmas par pagaidu 
reģenerāciju un pagaidu apglabāšanu, ir pieņemts principā un atspoguļots 2. panta 
5. punktā un 2. panta 7. punktā. Tomēr ir ievērotas Direktīvas 75/442/EEK par 
atkritumiem definīcijas. 

15. un 22. grozījums definē, kas ir „pieteikuma iesniedzējs”, un definīcija iekļauta 
2. panta 15 punktā 

113. grozījums par definīciju „tranzīta valsts” ir pieņemts un atspoguļots 2. panta 
24. punktā.  

79. grozījums par to, ka attiecībā uz jauktu sadzīves atkritumu pārvadājumiem 
(ieraksts 20 03 01 par atkritumiem), kas savākti no privātpersonu mājsaimniecībām, 
jāsniedz iepriekšējs pieteikums un jāsaņem piekrišana, ir iekļauts 3. panta 5. punktā. 
81. grozījums ir pieņemts daļēji un principā, un atspoguļots 3. panta 5. punktā. 

24. grozījums, ar kuru kompetentās iestādes tiek pilnvarotas noteiktā laika posmā 
pieprasīt papildus informāciju un dokumentāciju, ir iekļauts daļēji 4. panta 3. punktā 
un 8. panta 1. punktā. 

96. un 97. grozījums attiecībā uz to, kad tiek noteiktas finanšu garantijas un 
pierādījumi vai līdzvērtīgas sniedzamās garantijas, ir pieņemts daļēji un principā 
4. panta 5. punktā un 6. panta 2. punktā. 

29. un 30. grozījums par informācijas un dokumentācijas pieprasīšanu un pieteikumu 
apstiprinājumu un nodošanu noteiktā laika posmā ir pieņemts daļēji un principā 
7. panta 2. punktā un 8. panta 1. un 2. punktā.  

115. grozījums attiecībā uz dalībvalstu paplašinātajām tiesībām iebilst pret 
apglabāšanai paredzētu atkritumu pārvadājumiem ir atbalstāms. Iekļauts 11. panta 
1. punkta e) apakšpunktā.. 

45. grozījums attiecībā uz iebildēm pret pārstrādei paredzētu atkritumu 
pārvadājumiem, pamatojoties uz to, ka plānotais pārvadājums paredzēts apglabāšanai 
nevis pārstrādei, ir pieņemts. Iekļauts 12. panta 1. punkta h) apakšpunktā. 

52. grozījums, ar kuru nosaka procedūras attiecībā uz vispārēju ziņojumu sniegšanu, 
ir pieņemts principā un atspoguļots 4. pantā. 

100. grozījums par informāciju no pieteikuma iesniedzēja kompetentajām iestādēm 
un saņēmējam ir pieņemts. Iekļauts 16. panta b) apakšpunktā un 17. panta 1. punktā. 

84.rev. grozījums par pārstrādes vai apglabāšanas pabeigšanu ir pieņemts principā un 
atspoguļots 16. panta e) apakšpunktā. 
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57. grozījums, kas izceļ nepieciešamību iestādēm sadarboties attiecībā uz visiem 
neatļautu pārvadājumu gadījumiem, papildinot tekstu ar vārdiem „jo īpaši”, ja runa ir 
par gadījumiem, kur atbildību nevar piedēvēt ne iesniedzējam, ne saņēmējam, ir 
pieņemts. Iekļauts 23. panta 5. punktā. 

58. un 101. grozījums par datu elektronisku apmaiņu ir pieņemts. Iekļauts 25. panta 
4. punktā un 58. panta 1. punkta f) apakšpunktā. 

60. grozījums par nolīgumiem starp pierobežas reģioniem ir pieņemts. Iekļauts 
29. pantā. 

61. grozījums par videi draudzīgu pārvaldību ir pieņemts principā. Iekļauts 48. panta 
2. punktā. 

62. līdz 65. grozījums par krīzes situācijām vai kara apstākļiem ir pieņemts. Iekļauts 
40. panta 1. punkta d) apakšpunktā, 41. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 42. panta 
1. punkta e) apakšpunktā un 43. panta 2. punkta c) apakšpunktā. 

103. grozījums par grozījumiem Regulas pielikumos ir pieņemts. Iekļauts 57. panta 
1. punktā. 

28. grozījums par finanšu garantijas aprēķina metodi ir pieņemts daļēji apsvērumos. 

82. un 46. grozījums par pamatnostādnēm attiecībā uz noteikuma par tā dēvēto 
„viltus reģenerāciju” piemērošanu ir pieņemts daļēji. Iekļauts 58. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā. 

75., 76. un 77. grozījums par pielikumiem ir pieņemts. Iekļauts VIII pielikuma II–
IV daļā. 

3.2.2 Komisijas un Padomes noraidītie Parlamenta grozījumi, kuri nav iekļauti kopējā 
nostājā 

2.–7. grozījums, 107., 109. un 110.–111. grozījums par apsvērumiem nav uzskatīts 
par atbilstošu priekšlikumam un tādēļ nav pieņemts. Bez tam 4.–5. grozījums nav 
pieņemts, jo tādējādi tiktu pārkāptas Komisijas tiesības izteikt priekšlikumu. 

11. grozījums — svītrot 1. panta 6. punktu, ar kuru pieļauj no Regulas darbības 
jomas izslēgt dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, ir noraidīts. Komisija uzskata, ka 
ir svarīgi saglabāt šo noteikumu, lai izvairītos no dublēšanās un līdz ar to no 
nevajadzīga sloga uzņēmējiem, kas rastos, vienlaikus piemērojot šo Regulu un 
Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus 
attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku 
uzturam. Tādējādi Komisija dod priekšroku savam priekšlikumam un iesniedz savu 
pārskatu par šo regulu mijiedarbi, lai pārskata rezultāti tiktu publiskoti pirms Regulas 
stāšanās spēkā (sal. ar 3.2.5. par Padomes papildu izmaiņām priekšlikumā). 

112. grozījums par to, ka Komisijai ir jāizveido pamatnostādnes, nav pieņemams, 
galvenokārt tāpēc, ka tādējādi netiktu ievērotas Komisijas tiesības izteikt 
priekšlikumu. 
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Ar 17. un 18. grozījumu tiek ierosināts pieprasīt rakstisku pieteikumu, pirms tiek 
radīti nebīstami atkritumi, kā uzskaitīts III pielikumā. To nevar pieņemt, jo tas būtu 
pretrunā ar ESAO lēmumu. 

19. grozījums, ar kuru „pētniecības nolūkā” veikti pārvadājumi tiek pieskaitīti 
pārvadājumiem, kurus neiekļauj pieteikumu iesniegšanas procedūrā, nav pieņemams. 
Šādi pārvadājumi rada tādu pašu risku kā citu atkritumu pārvadājumi un tāpēc 
jāievēro ierastā procedūra.  

20. grozījums par pienākumu noteiktajā termiņā noteikt robežvērtības nav 
pieņemams, jo tādējādi netiktu ievērotas Komisijas tiesības izteikt priekšlikumu. Bez 
tam, tiek uzskatīts, ka priekšlikumā nevajag paturēt īpašu noteikumu par tādu 
atkritumu pārvadājumiem, kas sastāv, ietver vai ir piesārņoti ar 2001. gada 22. maija 
Stokholmas konvencijas par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP) A, B 
un C pielikumā uzskaitītajām ķīmiskajām vielām, jo par šo tēmu ir pieņemta īpaša 
regula (Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) 
Nr. 850/2004 par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem, ar kuru groza Direktīvu 
79/117/EEK, Oficiālais Vēstnesis, L 158 , 30.04.2004., 7.–49. lpp.). 

44. grozījums par iebildēm pret reģenerācijai paredzētu atkritumu pārvadājumiem, 
balstoties uz saimnieciskās patstāvības un tuvākā attāluma principu, apgrūtinātu 
Eiropas atkritumu pārstrādes un reģenerācijas tirgu un neuzlabotu vides standartus 
ES atkritumu apsaimniekošanas jomā. Tādēļ to nevar pieņemt.  

21., 26.–27., 34., 41., 85.rev. un 91.rev. grozījums par pagaidu darbībām nav 
pieņemams. Komisija uzskata, ka šādu darbību aizliegums nav pieņemams. Tādas 
darbības ir jākontrolē, lai kompetentās iestādes varētu izsekot atkritumiem 
pārvadāšanas gaitā līdz brīdim, kad tos reģenerē vai apglabā.  

86.rev., 87.rev. un 88.rev. grozījums ir pretrunā ar termiņiem, ko nosaka saskaņā ar 
ESAO lēmumu, un tādēļ to nevar pieņemt. 

32. un 33. grozījums par pieteikuma turpmāko kontroli un atbilstības pārbaudēm 
jāiekļauj 49. pantā par īstenošanu, un tāpēc grozījumu nevar pieņemt. 

35. grozījums rada tālāku pamatu iebildēm par noglabāšanai paredzētu atkritumu 
pārvadājumiem un tāpēc to nevar pieņemt. 37. grozījums, ar kuru svītro norādi uz 
patstāvību Kopienas līmenī un kas tādējādi attiecas tikai uz valsts līmeni, arī ir 
jānoraida. Sadarbība starp kaimiņvalstīm un/vai mazām valstīm joprojām ir 
jāveicina, jo īpaši ar norādi uz patstāvību Kopienas līmenī. Ar 38. grozījumu 
papildina, ka pret apglabāšanai paredzētu atkritumu pārvadājumiem var tikt izteiktas 
iebildes, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem, ja vien Kopienas līmenī nav noteikti 
pienākumi par apglabāšanu. Šādu noteikumu varētu ļaunprātīgi izmantot un tādējādi 
izjaukt iekšējā tirgus darbību, tāpēc to nevar pieņemt. 

80. grozījums par jauktiem sadzīves atkritumiem no privātpersonu mājsaimniecībām 
nav iekļauts, tomēr jāievēro, ka 3. panta 5. punkts paredz, ka šādus atkritumus 
vienmēr uzskata par apglabāšanai paredzētiem. 

116.–117. grozījums rada tālāku pamatu iebildēm pret apglabāšanai paredzētu 
atkritumu pārvadājumiem un tas nav saskaņā ar ESAO lēmumu. Turklāt 
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116. grozījums apgrūtinātu reģenerācijai paredzētu atkritumu iekšējo tirgu. Tādēļ to 
nevar pieņemt. 

49. grozījums par dažiem kritērijiem attiecībā uz reģenerāciju nav pieņemams. 
Tomēr noteikums par nepieciešamību pieņemt pamatnostādnes to piemērošanai tā 
dēvētās „viltus reģenerācijas” gadījumā ir iekļauts 58. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā. 

Ar 40. un 50. grozījumu atceļ iespēju attiecīgajām kompetentajām iestādēm vienoties 
ar iesniedzēju nepieprasīt jaunu pieteikumu gadījumā, kad noteiktajā termiņā nav 
atrisinātas ar iebildēm saistītas problēmas. Ja visas attiecīgās puses nespēj vienoties, 
nav vajadzības vai pietiekama pamatojuma uzstāt, ka pieteikums nepieciešams, un 
līdz ar to grozījumu nevar pieņemt. 

51. grozījums tiek uzskatīts par nevajadzīgu (sal. 4. panta pirmo teikumu un 
9. pantu). 

99. grozījums par vispārējo pieteikumu iesniegšanas kārtības piemērošanu 
atpakaļpieņemšanas shēmās nav pieņemams, jo tā darbības joma nav pietiekami 
precīza. 

54.grozījums par reģenerācijas vai apglabāšanas sertifikātu termiņiem nav 
pieņemams, jo neatbilst ESAO termiņiem.  

55. grozījums attiecībā uz kompetento iestāžu iepriekšēju informēšanu par zaļajiem 
atkritumiem nav pieņemams, jo uzskaitītās informācijas pievienošana pārvadājumam 
uzskatāma par pietiekošu. Tas atbilst situācijai saskaņā ar ESAO lēmumu. 

105. grozījums, ar kuru svītro pienākumu pārvadājuma organizētājam pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma uzrādīt līguma kopiju attiecībā uz reģenerācijai 
paredzētu nebīstamu atkritumu pārvadājumiem, nav pieņemams. Iespēja pieprasīt 
uzrādīt līgumu ir būtiska kontroles nolūkā. Tādēļ jāuzsver, ka līgumā ietvertā 
konfidenciālā informācija tiek aizsargāta, tā kā tas varētu būt iemesls šim 
grozījumam. 

121. grozījums, ar kuru nosaka papildus noteikumus attiecībā uz reģenerācijai 
paredzētu atkritumu ievešanu Kopienā, lai tādējādi kompetentā iestāde, kas 
pārvadājumu nosūta no teritorijas ārpus Kopienas, attiecībā uz bīstamiem 
atkritumiem savlaicīgi iesniedz pamatotu pieprasījumu, ka tai „nav tehniskas spējas 
un nav iespējams to izveidot un ka tai nav nepieciešamo ietaišu, lai pārstrādātu 
atkritumus videi draudzīgā veidā”, nav pieņemams. Attiecībā uz ESAO valstīm šāds 
noteikums pārkāptu ESAO lēmumā noteikto. Attiecībā uz valstīm, kas nav Bāzeles 
konvencijas dalībnieces un kas nav ESAO valstis, šāds noteikums jau ir spēkā. 
Savukārt attiecībā uz Bāzeles konvencijas valstīm, kas nav ESAO valstis, tālāki 
ierobežojumi nebūtu uzskatāmi par pamatotiem vides apsvērumu dēļ. Tāpēc 
grozījumu noraida.  

67. grozījums attiecībā uz Pievienošanās aktu nav iekļauts, jo šo aktu negroza ar 
komitejas procedūru (sk. jauno 62. pantu). 
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68., 71.–73., 78. un 106. grozījums attiecas uz izmaiņām konkrētās pozīcijās 
atkritumu sarakstos priekšlikuma pielikumā, un to nevar pieņemt. Tas nav tādēļ, ka 
Komisija nepiekristu pēc būtības, bet gan tādēļ, ka tā neuzskata kontekstu par pareizu 
šādiem grozījumiem. Izmaiņas atkritumu sarakstos jāievieš tajos tiesību aktos, ar 
kuriem tie izveidoti (Bāzeles konvencija, ESAO lēmums un ES atkritumu saraksts). 
Bez tam, šādi grozījumi būtu pretrunā vienam no galvenajiem priekšlikuma 
mērķiem, tas ir, atkritumu sarakstu saskaņošanai starptautiskā līmenī. 

3.2.3 Padomes akceptētie, bet Komisijas noraidītie Parlamenta grozījumi 

1. grozījums un 83. grozījums, ar kuru ierosina mainīt tiesisko pamatojumu un vides 
un tirdzniecības vietā (EK dibināšanas līguma 175. un 133. pants) paturēt tikai vidi 
(EK dibināšanas līguma 175. pantu), Padome pieņēma, bet Komisija noraidīja. 
Ierosinātās regulas svarīgākais mērķis ir vides aizsardzība. Tomēr, tā kā IV, V un 
VI daļas noteikumi par izvešanu un ievešanu un caurvešanu Kopienā no un uz trešām 
valstīm ir arī starptautiskās tirdzniecības noteikumi, attiecībā uz šiem konkrētajiem 
noteikumiem juridiskais pamats ir EK dibināšanas līguma 133. pants. Tāpēc 
Komisija uzskata, ka tās ierosinātais kopīgais juridiskais pamats Regulai, t.i., vide un 
tirdzniecība (EK dibināšanas līguma 175. un 133. pants) ir pareizs un tā nevar 
pieņemt vienu juridisko pamatu. 

42., 47. un 48. grozījums par iebildēm pret reģenerācijai paredzētu atkritumu 
pārvadājumiem, pamatojoties uz valsts standartiem vai valsts pienākumiem, 
Komisijai nav pieņemams. Komisija uzskata, ka šāds noteikums apgrūtinātu Eiropas 
atkritumu pārstrādes un reģenerācijas tirgu un neuzlabotu vides standartus ES 
atkritumu apsaimniekošanas jomā. Komisija atgādina, ka risinājumus potenciālajām 
problēmām attiecībā uz standartu līmeņa pazemināšanu tā jau ir ierosinājusi savā 
Paziņojumā KOM(2003) 301 (galīgais) „Ceļā uz tematisku stratēģiju atkritumu 
rašanās novēršanā un atkritumu pārstrādē”, kurā galvenā uzmanība vērsta uz Eiropas 
atkritumu apsaimniekošanas standartu izstrādi. Bez tam Komisija brīdina, ka 
12. panta 1. punkta c) apakšpunkts ir gan nenoteikts, gan sarežģīts, kas var radīt 
neatļautas atkritumu pārvadāšanas palielināšanos un līdz ar to palielināt attiecīgo 
tiesas prāvu skaitu.  

3.2.4 Parlamenta grozījumi, ko akceptējusi Komisija. bet kas nav iekļauti kopējā nostājā 

92. grozījumu par definīcijas „sūtītāja valsts” skaidrojumu Komisija principā 
atbalsta, jo tas var izrādīties lietderīgi attiecībā uz tāljūras pārvadājumiem. Tomēr 
Komisija uzskata, ka šis noteikums jāpapildina ar rindkopu, kurā pēc svarīguma tiek 
uzskaitītas dažādas iespējas, saskaņā ar kurām valsti strīdus gadījumā uzskata par 
„sūtītāju valsti”.  

126. grozījums, ar kuru papildus iekļauj „konkrētus noteikumus, kas jāievieš sūtītājai 
dalībvalstij šajā pat valstī” attiecībā uz sūtītājas valsts kompetento iestādi, Komisija 
savā grozītajā priekšlikumā bija pieņēmusi, tomēr tas tiek uzskatīts par nevajadzīgu 
un tāpēc tiek noraidīts, cita starpā, vienkāršošanas apsvērumu dēļ.  

122. grozījumu attiecībā uz noteikumu atkāpēm atsevišķiem valsts uzņēmumiem 
Komisija savā grozītājā priekšlikumā bija pieņēmusi, tomēr uzskata, ka tas nav 
saskaņojams ar Bāzeles konvenciju. Tādēļ to noraida. 
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31. grozījums nosaka, ka galamērķa un tranzīta valsts kompetentās iestādes 
apstiprina rakstisku piekrišanu, izsniedzot rakstisku lēmumu citām kompetentām 
iestādēm un pieteikuma iesniedzējam. Komisija savā grozītajā priekšlikumā to bija 
pieņēmusi, tomēr uzskata par nevajadzīgu. Tāpēc tas tiek noraidīts, cita starpā, 
vienkāršošanas apsvērumu dēļ. 

53. grozījumu, ar kuru svītro visu pantu par iepriekš savstarpēji atzītām reģenerācijas 
ietaisēm, Komisija atbalsta, pamatojoties uz to, ka panta sniegtās priekšrocības ir 
ierobežotas, jo iestādēm tik un tā ir jānovērtē citi pieteikumu elementi un tādēļ tās 
joprojām var izteikt iebildes pret atkritumiem, kas tiek nosūtīti uz iepriekš savstarpēji 
atzītu ietaisi.  

56. grozījums, ar ko ierobežo Komisijas priekšlikuma 20. panta darbības jomu, nav 
iekļauts. 

59. grozījumu, ar kuru paredz, ka Komisija nosaka maksimālos administratīvo 
izmaksu līmeņus, ko pieprasa pieteikuma iesniedzējam, Komisija atbalsta principā. 

74. grozījumu par precizējumiem pamatnostādņu darbības jomā Komisija atbalsta. 

39. grozījumu, ar kuru pirms vārdkopas „bīstamie atkritumi” ievieto vārdu 
„konkrēti”, Komisija atbalsta principā. 

66. grozījumu par sabiedrības piekļuves iespējām pieteikumiem Komisija principā 
atbalsta, ar noteikumu, ka pienākumi ir noteikti atsevišķā pantā un ka tajos ir norāde 
uz konfidencialitātes noteikumu ievērošanu, kā to prasa Kopienas un/vai valsts 
tiesību akti. 

69. un 70. grozījumu par V pielikumā (attiecībā uz aizliegumu izvest bīstamos 
atkritumus) ietverto atkritumu sarakstu gradāciju tā, lai ES bīstamo atkritumu 
saraksts būtu pārāks par Bāzeles nebīstamo atkritumu sarakstu (abi iekļauti 
pielikumā), Komisija atbalsta principā. 

3.2.5 Padomes ieviestās papildu izmaiņas priekšlikumā 

Padomei ir arī virkne papildu izmaiņu priekšlikumā. Svarīgākā no šīm izmaiņām ir 
fakts, ka 1. panta 3. punkta d) apakšpunkts no Regulas darbības jomas pilnībā izslēdz 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus. Komisija šajā ziņā nevar atbalstīt kopējo 
nostāju un uzskata, ka būtu labāk iesniegt savu pārskatu par saikni starp šo Regulu un 
Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veterinārsanitārās prasības attiecībā uz 
dzīvnieku blakusproduktiem, kuri nav paredzēti lietošanai pārtikā, lai šī pārskata 
rezultāti tiktu publiskoti pirms šīs Regulas stāšanās spēkā. Tāpēc Komisija uzskata, 
ka tās ierosinātā 1. panta 6. punkta versija nav maināma. 

4. SECINĀJUMI 

Kopējā nostāja lielā mērā ir nozīmīgs solis uz priekšu, lai uzlabotu Regulas 
precizitāti un lai pastiprinātu noteikumus, kas ir saskaņā ar sasniedzamajiem 
mērķiem, kā to nosaka Komisijas priekšlikums. Tomēr Komisija nevar pieņemt 
kopējo nostāju attiecībā uz virkni jautājumu, no kuriem svarīgākie ir izklāstīti šā 
dokumenta pielikumā. Tajos ietilpst Regulas juridiskais pamats, iespēja dalībvalstīm 
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iebilst pret reģenerācijai paredzētu atkritumu pārvadājumiem un pilnīga dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu izslēgšana no Regulas darbības jomas. 

5. KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 

Komisija norāda, ka Padomē valda vienprātība par nepieciešamību aizstāt Komisijas 
ierosināto kopējo juridisko pamatu, precīzāk, EK dibināšanas līguma 133. pantu un 
175. panta 1. punktu ar vienu juridisko pamatu, iekļaujot tikai Līguma 175. panta 
1. punktu. Komisija uzskata, ka tās priekšlikumā bija atbilstošs juridiskais pamats un 
patur tiesības izmantot tās rīcībā esošos tiesiskos līdzekļus. 

Komisija arī atzīmē, ka 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā Padome atļauj 
dalībvalstīm izteikt iebildes un bloķēt reģenerācijai paredzēto atkritumu 
pārvadājumus, pamatojoties uz „zemākiem pārstrādes standartiem” galamērķa valstī. 
Komisija uzskata, ka šis noteikums traucēs Eiropas atkritumu pārstrādes un 
reģenerācijas tirgu un neuzlabos vides standartus ES atkritumu apsaimniekošanas 
jomā. Komisija atgādina, ka attiecībā uz standartu līmeņa pazemināšanos tā jau ir 
ieteikusi risinājumus potenciālajām problēmām savā Paziņojumā KOM(2003) 301 
(galīgais) „Ceļā uz tematisku stratēģiju atkritumu rašanās novēršanā un atkritumu 
pārstrādē”, kurā galvenā uzmanība vērsta uz Eiropas atkritumu apsaimniekošanas 
standartu izstrādi. Bez tam Komisija brīdina, ka 12. panta 1. punkta c) apakšpunkts ir 
gan nenoteikts, gan sarežģīts, kas var radīt neatļautas atkritumu pārvadāšana 
gadījumu skaita pieaugumu un līdz ar to palielināt attiecīgo tiesas prāvu skaitu.  

Visbeidzot, Komisija norāda, ka Padome no Regulas darbības jomas izslēdz 
„pārvadājumus, kas pakļaujami prasībām par apstiprinājuma nepieciešamību, kas 
izvirzītas Regulā (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti 
cilvēku uzturam”. Ņemot vērā šo divu regulu atšķirības, attiecībā uz procedūras 
noteikumiem, Komisija uzskata, ka būtu labāk iesniegt savu pārskatu par savstarpēju 
saikni starp šīm regulām, lai pārskata rezultāti tiktu publiskoti pirms Regulas par 
atkritumu pārvadājumiem stāšanās spēkā. Tas mazinātu dažu dalībvalstu izteiktās 
bažas par procedūras dublēšanās risku un ļautu Komisijai saglabāt priekšlikumu 
spēkā. 
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