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Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 1.a. pieņem zināšanai Komisijas 

paziņojumus, kas pievienoti šai 

rezolūcijai; 

Or. en 

Zināšanai — paziņojumu teksts ir šāds: 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PAR POLITIKAS REGULĒJUMU ATTIECĪBĀ UZ 

APRITES EKONOMIKU 

 

Komisija ir apņēmusies panākt, ka pilnībā tiek īstenots ES rīcības plāns pārejai uz aprites 

ekonomiku1. Lai sekotu līdzi tam, kā notiek pāreja uz aprites ekonomiku, Komisija ir 

apstiprinājusi uzraudzības sistēmu2, kuras pamatā ir jau izveidotie Resursefektivitātes 

rezultātu un Izejvielu rezultātu pārskati. Komisija vērš uzmanību arī uz to, ka turpinās darbs 

pie produktiem un organizācijām paredzēta ietekmes rādītāja izstrādes. 

 

Pasākumi, kas tiek veikti, īstenojot ES rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, arī palīdz 

sasniegt mērķus, kurus Savienība attiecībā uz ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu ir nospraudusi 

saistībā ar 12. ilgtspējīgas attīstības mērķi. Kā piemēru var minēt stratēģiju attiecībā uz 

plastmasu3 vai nesen grozīto priekšlikumu par juridisko garantiju patēriņa precēm4. 

 

Tiecoties nodrošināt Savienības tiesiskā regulējuma konsekvenci starp dažādām jomām, 

Komisija nesen ir arī pieņēmusi paziņojumu, kurā izklāstītas iespējas, kā novērst ķīmisko 

vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas5. Turklāt 

Komisija 2018. gadā izvērtēs iespējamos risinājumus un pasākumus, ar kuriem panākt 

saskaņotāku politikas regulējumu dažādiem darba virzieniem, kas saistīti ar ES politiku 

                                                 
1 COM(2015)0614 final. 
2 COM(2018)0029 final. 
3 COM(2018)0028 final. 
4 COM(2017)0637 final. 
5 COM(2018)0032 final. 
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attiecībā uz produktiem, ņemot vērā šo virzienu ietekmi uz aprites ekonomiku. Īstenojot šīs 

iniciatīvas un veicot ar tām saistītus turpmākus pasākumus, tiks ņemta vērā arī mijiedarbība 

starp tiesību aktiem un nozares uzņēmumu sadarbība attiecībā uz blakusproduktu izmantošanu 

un sagatavošanos atkritumu atkārtotai izmantošanai un reciklēšanai. 

 

Attiecībā uz ekodizainu Komisija saskaņā ar Ekodizaina darba plānu 2016.–2019. gadam1 

apliecina savu nelokāmo apņemšanos panākt, ka ekodizains pamatīgāk veicina aprites 

ekonomikas veidošanos, tādēļ, piemēram, sistemātiskāk risinot tādas ar materiālu efektīvu 

izmantošanu saistītas problēmas kā materiālu izturīgums un iespējas materiālus reciklēt.  

 

__________________ 

                                                 
1 COM(2016)0773 final. 



 

AM\1150866LV.docx  PE598.523v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PAR INICIATĪVĀM ATTIECĪBĀ UZ SADARBĪGO 

EKONOMIKU  

 

Saskaņā ar ES rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku1 Komisija ir sākusi īstenot vairākas 

iniciatīvas attiecībā uz sadarbīgo ekonomiku. Kā norādīts 2016. gada jūnija paziņojumā par 

Eiropas sadarbīgās ekonomikas programmu2, Komisija turpinās sekot līdzi ar sadarbīgo 

ekonomiku saistītām norisēm ekonomikā un regulējuma jomā un to darīs, lai rosinātu jaunu 

un inovatīvu uzņēmējdarbības modeļu veidošanos, tomēr nodrošinot pienācīgu patērētāja un 

sociālo aizsardzību.  

 

__________________ 

                                                 
1 COM(2015)0614 final. 
2 COM(2016)0356 final. 
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KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PAR MIKROPLASTMASU  

 

Saistībā ar nesen pieņemto Eiropas stratēģiju attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā1 

Komisija ir nākusi klajā ar integrētu pieeju tam, kā novērst bažas, kas rodas par 

mikroplastmasu un cita starpā arī par mikrolodīšu saturu produktos. Galvenā uzmanība ir 

pievērsta preventīviem pasākumiem, un ir iecerēts panākt, ka piesārņojums ar mikroplastmasu 

samazinās no visiem avotiem — gan no produktiem, kuriem šādas sastāvdaļas ir pievienotas 

ar nolūku (piemēram, personīgās higiēnas līdzekļiem un krāsām), gan citu produktu 

(piemēram, oksoplastmasas, riepu, plastmasas granulu un tekstilizstrādājumu) ražošanas vai 

izmantošanas rezultātā.  

__________________ 

                                                 
1 COM(2018)0028 final. 
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KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DATU 

PAZIŅOŠANU 2020. GADĀ  

 

Tā kā ir jāseko līdzi tam, kā tiek sasniegti jaunie mērķi attiecībā uz sadzīves atkritumiem un 

izlietoto iepakojumu, un tā kā ir jāpilda attiecīgo noteikumu prasības, sevišķi prasība noteikt 

mērķrādītājus attiecībā uz pasākumiem, kas veicami, lai novērstu pārtikas izšķērdēšanu, un 

attiecībā uz atkritumeļļu reciklēšanu, Komisija uzmanību jo īpaši vērš uz to, cik svarīga ir 

līdztiesīgu likumdevēju panāktā kopējā vienošanās, proti, ka dalībvalstis nodrošinās, lai 

prasība paziņot datus saskaņā ar grozīto Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem, grozīto 

Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu un grozīto Direktīvu 1999/31/EK 

par atkritumu poligoniem būtu izpildīta, iekļaujot arī datus par 2020. gadu. 

 

 

 

 


