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ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atkritumi 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

8.a pants (jauns) – 1. pants – 1. daļa – 8. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

(8) direktīvā iekļauj šādu 8.a pantu: svītrots 

‘8.a pants  

Ražotāja paplašinātas atbildības 

shēmām izvirzītās vispārīgās 

prasības 

 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāja 

paplašinātas atbildības shēmas, kas 

izveidotas saskaņā ar 8. panta 1. punktu:- 

skaidri nosaka, kādi uzdevumi un 

atbildība ir produktu ražotājiem, kas laiž 

preces Savienības tirgū, organizācijām, 

kas to vārdā realizē ražotāja paplašināto 

atbildību, publiskiem vai privātiem 

atkritumu apsaimniekotājiem, 

pašvaldībām un — attiecīgā gadījumā — 

atzītiem operatoriem, kas nodarbojas ar 

sagatavošanu atkārtotai izmantošanai; 

 

- nosaka izmērāmus atkritumu 

apsaimniekošanas mērķrādītājus 

saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhiju, tiecoties sasniegt vismaz tos 

kvantitatīvos mērķrādītājus, kas attiecas 

uz shēmu un ir nosprausti šajā direktīvā, 

Direktīvā 94/6/EK, Direktīvā 000/53/EK, 

Direktīvā 006/66/EK un Direktīvā 

01/19/ES; 

 

- izveido ziņošanas sistēmu, lai ievāktu 

datus par produktiem, ko Savienības tirgū 

laiduši ražotāji, uz kuriem attiecas 
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ražotāja paplašināta atbildība. Ziņošanas 

sistēma nodrošina, ka tad, kad šie 

produkti ir kļuvušu par atkritumiem, tiek 

ievākti dati par šo atkritumu savākšanu 

un apstrādi, attiecīgā gadījumā norādot 

arī atkritumu materiālu plūsmas; 

- nodrošina vienlīdzīgu un 

nediskriminējošu attieksmi pret produktu 

ražotājiem un pret mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem. 

 

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka atkritumu 

īpašnieki, kuriem domātas saskaņā ar 8. 

panta 1. punktu izveidotās ražotāja 

paplašinātas atbildības shēmas, tiek 

informēti par pieejamām atkritumu 

savākšanas sistēmām un piedrazošanas 

novēršanu. Dalībvalstis arī veic 

pasākumus, lai rosinātu atkritumu 

īpašniekus iesaistīties jau izveidotajās 

dalītās savākšanas sistēmās, konkrētāk, 

pēc vajadzības rada ekonomiskus stimulus 

vai regulējumu. 

 

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikviena 

organizācija, kas izveidota nolūkā pildīt 

ražotāja paplašinātas atbildības saistības 

produktu ražotāja vārdā: 

 

(a) ir ar skaidri definētu ģeogrāfisko, 

produktu un materiālu aptvērumu; 

 

(b) ir ar vajadzīgajiem darbības un 

finansiālajiem līdzekļiem, lai pildītu 

ražotāja paplašinātas atbildības saistības; 

 

(c) - ievieš piemērotus paškontroles 

mehānismus, ko papildina regulāras 

neatkarīgas revīzijas, kurās novērtē:- 

organizācijas finansiālo pārvaldību, 

tostarp atbilstību 4. punkta a) un b) 

apakšpunktā noteiktajām prasībām; 

 

- to datu kvalitāti, kas ievākti un paziņoti 

saskaņā ar 1. punkta trešo ievilkumu un 

Regulas (EK) Nr. 1013/006 prasībām; (d) 

publisko informāciju par:- saviem 

īpašniekiem un dalībniekiem; 
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ražotāju finanšu iemaksām;  

atkritumu apsaimniekotāju atlases 

procedūru. 

 

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka finanšu 

iemaksas, ko ražotājs maksā, lai izpildītu 

savas ražotāja paplašinātas atbildības 

saistības: 

 

(a) sedz visas atkritumu 

apsaimniekošanas izmaksas par 

produktiem, ko ražotājs laiž Savienības 

tirgū, tostarp par visiem šādiem 

elementiem:- izmaksas par dalītu 

savākšanu, šķirošanu un apstrādi, kas 

vajadzīga, lai sasniegtu 1. punkta otrajā 

ievilkumā minētos atkritumu 

apsaimniekošanas mērķrādītājus, ņemot 

vērā ieņēmumus no produktu atkārtotas 

izmantošanas vai pārdošanas par 

otrreizējo izejvielu; 

 

- izmaksas par pienācīgas informācijas 

sniegšanu atkritumu īpašniekiem saskaņā 

ar 2. punktu; 

 

(b) tiek diferencētas atkarībā no atsevišķu 

produktu vai līdzīgu produktu grupu 

reālajām izmaksām kalpošanas laika 

beigās, jo īpaši ņemot vērā to atkārtotu 

izmantojamību un pārstrādājamību; 

 

(c) balstās uz optimizētām sniegto 

pakalpojumu izmaksām, ja par uzdevumu 

izpildi ražotāja paplašinātas atbildības 

shēmas vārdā ir atbildīgi publiski 

atkritumu apsaimniekotāji. 

 

5. Dalībvalstis izveido piemērotu 

uzraudzības un izpildes satvaru nolūkā 

nodrošināt, ka produktu ražotāji pilda 

savas ražotāja paplašinātas atbildības 

saistības, ka finansiālie līdzekļi tiek 

pienācīgi izmantoti un ka visi shēmā 

iesaistītie dalībnieki ziņo ticamus datus. 

 

Ja dalībvalsts teritorijā ražotāja 

paplašinātās atbildības saistības ražotāju 

vārdā pilda vairākas organizācijas, 

dalībvalsts izveido neatkarīgu iestādi, kas 
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pārrauga ražotāja paplašinātas atbildības 

saistību pildīšanu. 

6. Dalībvalstis izveido platformu, lai 

nodrošinātu, ka noris regulārs dialogs 

starp ieinteresētajām personām, kas 

iesaistītas ražotāja paplašinātās atbildības 

saistību pildīšanā, tai skaitā starp 

publiskiem vai privātiem atkritumu 

apsaimniekotājiem, pašvaldībām un — 

attiecīgā gadījumā — atzītiem 

operatoriem, kas nodarbojas ar 

sagatavošanu atkārtotai izmantošanai. 

 

7. Dalībvalstis veic pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka ražotāja paplašinātas 

atbildības shēmas, kas izveidotas pirms 

[18 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 

spēkā], sasniedz atbilstību šā panta 

noteikumiem 24 mēnešu laikā pēc minētās 

dienas. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Protams, ka RPA shēmām ir liela nozīme vides jomas problēmu risināšanā, bet iekļautie 

minimālie darbības nosacījumi ir pārāk preskriptīvi. Tiesību aktos atkritumu 

apsaimniekošanas jomā galvenā uzmanība būtu jāpievērš tam, lai stimulētu, ka izveidojas 

lielāks skaits efektīvāku kvalitātes nodrošināšanas shēmu, pieļaujot lielāku elastīgumu to 

struktūras noteikšanā. Tā kā ir noteikti mērķi un apstiprināts princips "maksā ražotājs", nav 

nepieciešams piemērot tik stingru pieeju prasību noteikšanai attiecībā uz dalībvalstu RPA 

shēmām. 


