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GROZĪJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Atkritumu apsaimniekošana 

Savienībā būtu jāuzlabo ar mērķi aizsargāt, 

saglabāt un uzlabot vides kvalitāti, 

aizsargāt cilvēka veselību, nodrošināt 

dabas resursu apdomīgu un racionālu 

izmantošanu un veicināt uz pilnīgāku 

aprites ekonomiku. 

(1) Atkritumu apsaimniekošana, 

pārveidošana un izmantošana Savienībā 

būtu jāuzlabo ar mērķi aizsargāt, saglabāt 

un uzlabot vides kvalitāti, aizsargāt cilvēka 

veselību, nodrošināt dabas resursu 

apdomīgu un racionālu izmantošanu un 

veicināt patiesu aprites ekonomiku, kas 

ierobežotu negatīvo ietekmi uz vidi un 

saglabātu dabas resursus, kā arī 

nodrošinātu izejvielu labāku pārvaldību, 

vienlaikus padarot ekonomiku mazāk 

atkarīgu no importa, uzlabojot 

energoefektivitāti, samazinot Savienības 

enerģētisko atkarību, nodrošinot jaunas 

ekonomiskās iespējas un jaunus tirgus un 

veicinot kvalitatīvu darbvietu veidošanu. 

Lai panāktu patiesu aprites ekonomiku, 

būtu jāveic papildu pasākumi, pievēršoties 

pilnam produktu aprites ciklam, cita 

starpā arī ilgtspējīgu materiālu ieguvei, 

produktu ekodizainam, ekoloģiski 

efektīvai ražošanai un ilgtspējīgam 

patēriņam tā, lai saglabātu resursus un 

noslēgtu aprites ciklu. Resursu efektīvāka 

izmantošana nodrošinātu arī būtiskus 

neto ieguvumus Savienības uzņēmumiem, 

publiskā sektora iestādēm un patērētājiem 

un vienlaikus samazinātu kopējo gada 

siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu. 
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Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2008/98/EK14 nospraustie 

atkritumu atkārtotas izmantošanas un 

pārstrādes mērķi būtu jāgroza, lai tie labāk 

atspoguļotu Savienības ieceri pāriet uz 

aprites ekonomiku. 

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2008/98/EK14 noteiktie 

atkritumu atkārtotas izmantošanas un 

pārstrādes mērķi būtu jāgroza, lai tie labāk 

atspoguļotu Savienības ieceri pāriet uz 

efektīvu aprites ekonomiku, veicot 

nepieciešamos pasākumus, kas nodrošina, 

ka šajā pārejā atkritumus var uzskatīt par 

noderīgiem resursiem. 

__________________ __________________ 

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. 

gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK 

par atkritumiem un par dažu direktīvu 

atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.). 

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. 

gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK 

par atkritumiem un par dažu direktīvu 

atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Eiropas Parlaments 2015. gada 9. 

jūlijā pieņēma rezolūciju par resursu 

lietderīgu izmantošanu — ceļā uz aprites 

ekonomiku1a, kurā tas īpaši uzsvēra 

vajadzību noteikt saistošus atkritumu 

samazināšanas mērķus, izstrādāt 

pasākumus, ar ko novērš atkritumu 

rašanos, un pieņemt skaidras un 

nepārprotamas definīcijas. 

 _______________ 

 1a Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0266. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Daudzas dalībvalstis vēl nav 

izveidojušas nepieciešamo atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūru. Tāpēc ir 

ļoti svarīgi nospraust ilgtermiņa politikas 

mērķus, pēc kuriem vadīties, lemjot par 

pasākumiem un investīcijām, jo īpaši lai 

nepieļautu, ka rodas atkritumu atliku 

apstrādes jaudu strukturāls pārpalikums un 

ka pārstrādājamas izejvielas neizmantotas 

paliek atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhijas zemākajā līmenī. 

(3) Daudzas dalībvalstis vēl nav 

izveidojušas nepieciešamo atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūru. Tāpēc ir 

ļoti svarīgi noteikt ilgtermiņa politikas 

mērķus, kā arī finansiālu, fiskālu un 

politisku atbalstu, pēc kā vadīties, lemjot 

par pasākumiem un investīcijām, jo īpaši 

lai nepieļautu, ka rodas atkritumu atlikuma 

apstrādei, piemēram, apglabāšanai 

poligonos vai sadedzināšanai, paredzēto 
jaudu strukturāls pārpalikums un ka 

pārstrādājamas izejvielas neizmantotas 

paliek atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhijas zemākajā līmenī. Ņemot to 

vērā, attiecīgo mērķu sasniegšanai ir 

būtiski izmantot Eiropas strukturālos un 

investīciju fondus, lai finansētu atkritumu 

rašanās novēršanai, atkārtotai 

izmantošanai un pārstrādei vajadzīgās 

atkritumu apsaimniekošanas 

infrastruktūras attīstību. Tāpat 

dalībvalstīm ir būtiski saskaņā ar šo 

direktīvu grozīt savas spēkā esošās 

atkritumu rašanās novēršanas 

programmas un atbilstoši pielāgot savas 

investīcijas. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Direktīvā 2008/98/EK ir jāiekļauj 

sadzīves atkritumu, būvgružu un ēku 

nojaušanas atkritumu, galīgā pārstrādes 

procesa un aizbēršanas definīcijas, lai būtu 

skaidrs, kas šajos jēdzienos ietilpst. 

(5) Direktīvā 2008/98/EK ir jāiekļauj 

sadzīves atkritumu, būvgružu un ēku 

nojaušanas atkritumu, komerciālo un 

rūpniecisko atkritumu, galīgās pārstrādes 

procesa, piedrazošanas, jūras 

piedrazošanas jēdzienu, kā arī aizbēršanas 

jēdziena definīcijas, lai būtu skaidrs, kas 

šajos jēdzienos ietilpst. 
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Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Ir jānodrošina Direktīvas 

2008/98/EK saskaņotība ar saistītiem 

Savienības tiesību aktiem, piemēram, 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2009/28/EK1a un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 

1907/20061b , jo īpaši saskaņā ar 

minētajiem tiesību aktiem nodrošinot 

saskaņotu tādu jēdzienu interpretāciju un 

piemērošanu kā “atkritumi”, “atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhija” un 

“blakusprodukti”. 

 __________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 

gada 23. aprīļa Direktīva 2009/28/EK par 

atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

veicināšanu un ar ko groza un sekojoši 

atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 

2003/30/EK (OV L 140, 5.6.2009., 16. 

lpp.). 

 1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 

gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 

1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 

reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 

ierobežošanu (REACH) un ar kuru 

izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, 

groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ 

Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un 

Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā 

arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un 

Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, 

Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 

93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV 

L 396, 30.12.2006., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Lai nodrošinātu, ka pārstrādes 

mērķrādītāju pamatā ir ticami un 

salīdzināmi dati, un lai būtu iespējams 

efektīvi sekot līdzi šo mērķrādītāju 

sasniegšanas sekmēm, sadzīves atkritumu 

definīcijai Direktīvā 2008/98/EK vajadzētu 

būt saskanīgai ar to, kuru statistikas 

vajadzībām izmanto Eiropas Savienības 

Statistikas birojs un Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācija un 

kuru dalībvalstis jau vairākus gadus 

izmantojušas par pamatu datu paziņošanai. 

Sadzīves atkritumu definīcija šajā direktīvā 

ir neitrāla attiecībā uz atkritumu 

apsaimniekotāja piederību pie publiskā vai 

privātā sektora. 

(6) Lai nodrošinātu, ka pārstrādes 

mērķrādītāju pamatā ir ticami un 

salīdzināmi dati, un lai būtu iespējams 

efektīvi sekot līdzi šo mērķrādītāju 

sasniegšanas sekmēm, sadzīves atkritumu 

definīcijai Direktīvā 2008/98/EK vajadzētu 

būt saskaņotai ar to, kuru statistikas 

vajadzībām izmanto Eiropas Savienības 

Statistikas birojs un Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācija un 

kuru dalībvalstis jau vairākus gadus 

izmantojušas par pamatu datu paziņošanai. 

Sadzīves atkritumu definīcija šajā direktīvā 

ir neitrāla attiecībā uz atkritumu 

apsaimniekotāja piederību pie publiskā vai 

privātā sektora. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Dalībvalstīm vajadzētu ieviest 

piemērotus pasākumus, lai stimulētu 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 

piemērošanu, jo īpaši finansiālus stimulus, 

kuru mērķis ir panākt šajā direktīvā 

nosprausto atkritumu rašanās novēršanas 

un pārstrādes mērķu sasniegšanu, 

piemēram, maksu par atkritumu poligonu 

izmantošanu un atkritumu sadedzināšanu, 

"maksā, kad izmet" shēmas, ražotāja 

paplašinātas atbildības shēmas un stimulus 

pašvaldībām. 

(7) Dalībvalstīm vajadzētu ieviest 

piemērotus pasākumus, lai stimulētu 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 

piemērošanu, jo īpaši finansiālus, fiskālus 

un regulatīvus stimulus, kuru mērķis ir 

panākt šajā direktīvā noteikto atkritumu 

rašanās novēršanas un pārstrādes mērķu 

sasniegšanu, piemēram, maksu par 

atkritumu poligonu izmantošanu un 

atkritumu sadedzināšanu, „maksā, kad 

izmet” shēmas, ražotāja paplašinātas 

atbildības shēmas un stimulus 

pašvaldībām. Lai veiksmīgāk sasniegtu 

šajā direktīvā noteiktos mērķus, būtu 

jāļauj dalībvalstīm izmantot šīs direktīvas 

VIa pielikumā norādītos ekonomiskos 

instrumentus vai citus tajā noteiktos 

pasākumus. Dalībvalstīm būtu jāveic 

pasākumi, kas palīdzētu nodrošināt ļoti 

kvalitatīvu šķiroto materiālu. 
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Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Pārejā uz aprites ekonomiku būtu 

pilnībā jāizmanto digitālās inovācijas 

piedāvātās priekšrocības. Tāpēc ir 

jāizstrādā tādi elektroniski instrumenti kā 

tiešsaistes platforma, kurā atkritumi tiek 

tirgoti kā jauni resursi, lai atvieglotu 

tirdzniecības operācijas un samazinātu 

administratīvo slogu operatoriem, tādējādi 

veicinot rūpniecisko simbiozi. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Ražotāja paplašinātas atbildības 

shēmas ir būtiska efektīvas atkritumu 

apsaimniekošanas daļa, bet to efektivitāte 

un sekmes dalībvalstīs ievērojami atšķiras. 

Tāpēc attiecībā uz ražotāja paplašināto 

atbildību ir jānosaka darbības prasību 

minimums. Šādām prasībām vajadzētu 

samazināt izmaksas un uzlabot veikumu, 

kā arī nodrošināt vienlīdzīgus apstākļus, 

tostarp mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem, un novērst šķēršļus iekšējā 

tirgus netraucētai darbībai. Tām arīdzan 

vajadzētu sekmēt kalpošanas laika beigu 

izmaksu iekļaušanu produkta cenā un 

rosināt ražotājus produktu izstrādes laikā 

lielāku uzmanību pievērst 

pārstrādājamībai un atkārtotai 

izmantojamībai. Prasības vajadzētu 

attiecināt gan uz jaunām, gan jau esošām 

ražotāja paplašinātas atbildības shēmām. 

Tomēr ir nepieciešams pārejas periods, lai 

esošo ražotāja paplašinātas atbildības 

(9) Ražotāja paplašinātas atbildības 

shēmas ir būtiska efektīvas atkritumu 

apsaimniekošanas daļa, bet to efektivitāte 

un sekmes dalībvalstīs ievērojami atšķiras. 

Tāpēc attiecībā uz ražotāja paplašinātas 

atbildības shēmām ir jānosaka darbības 

prasību minimums. Šādām prasībām 

vajadzētu samazināt izmaksas un uzlabot 

veikumu, sekmēt remontējamību, dalītas 

savākšanas un šķirošanas labāku 

ieviešanu un izpildi, nodrošināt 

kvalitatīvāku pārstrādi, palīdzēt 

nodrošināt izmaksu ziņā efektīvi 

pieejamas otrreizējās izejvielas, kā arī 

nodrošināt vienlīdzīgus apstākļus, tostarp 

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un 

novērst šķēršļus iekšējā tirgus netraucētai 

darbībai. Tām arīdzan vajadzētu sekmēt 

aprites cikla beigu izmaksu iekļaušanu 

produkta cenā un rosināt ražotājus 

produktu izstrādes laikā lielāku uzmanību 

pievērst remontēšanas, pārstrādāšanas un 
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shēmu struktūru un procedūru varētu 

pielāgot jaunajām prasībām. 
atkārtotas izmantošanas iespējām, kā arī 

rosināt ražotājus pakāpeniski atteikties no 

bīstamu vielu izmantošanas. Prasības 

vajadzētu attiecināt gan uz jaunām, gan jau 

esošām ražotāja paplašinātas atbildības 

shēmām. Tomēr ir nepieciešams pārejas 

periods, lai jaunajām prasībām varētu 

pielāgot esošo ražotāja paplašinātas 

atbildības shēmu struktūru un procedūru 

un lai tām varētu pielāgoties dalībvalstis, 

kurās nav ražotāja paplašinātas atbildības 

shēmu. Pārejas periodā dalībvalstīm, 

kurās nav ražotāja paplašinātas atbildības 

shēmu, būtu jānodrošina, ka to atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas sniedz 

rezultātus izpildāmā, pārredzamā un 

atbildīgā veidā, kas pilnībā atbilst ražotāja 

paplašinātas atbildības shēmu prasību 

minimumam. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Atkritumu rašanās novēršana ir pats 

iedarbīgākais paņēmiens, kā uzlabot 

resursefektivitāti un samazināt atkritumu 

ietekmi uz vidi. Tāpēc ir svarīgi, lai 

dalībvalstis veiktu pienācīgus atkritumu 

rašanās novēršanas pasākumus un sekotu 

līdzi un novērtētu, cik sekmīgi šādi 

pasākumi tiek īstenoti. Lai nodrošinātu, ka 

atkritumu rašanās novēršanas pasākumu 

īstenošanas sekmes mēra vienveidīgi, 

vajadzētu ieviest kopīgus rādītājus. 

(10) Atkritumu rašanās novēršana ir pats 

iedarbīgākais paņēmiens, kā uzlabot 

resursefektivitāti, samazināt atkritumu 

ietekmi uz vidi un veicināt ilgizturīgu, 

pārstrādājamu un atkārtoti izmantojamu 

kvalitatīvu materiālu izmantošanu, kā arī 

samazināt atkarību no arvien retāk 

sastopamo izejvielu importa. Tāpēc ir 

svarīgi, lai dalībvalstis veiktu pienācīgus 

atkritumu rašanās novēršanas pasākumus, 

tostarp pasākumus, ar kuriem samazina 

bīstamu vielu klātbūtni, veicina augstas 

kvalitātes materiālu pārstrādi, nepieļauj 

plānotu nolietojumu, palielina patērētāju 

iespējas, uzlabojot informāciju par 

produktu, veicina pastāvīgu komunikāciju 

un regulāras izglītošanas kampaņas par 

atkritumu rašanās novēršanu, un sekotu 

līdzi un novērtētu, cik sekmīgi šādi 

pasākumi tiek īstenoti un kā tiek pildīti 

atkritumu radīšanas samazināšanas 
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mērķi, lai tos nošķrtu no ekonomikas 

izaugsmes. Lai nodrošinātu, ka atkritumu 

rašanās novēršanas pasākumu īstenošanas 

sekmes mēra vienveidīgi, vajadzētu ieviest 

kopīgus rādītājus un aprēķina metodes. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Dalībvalstīm vajadzētu veikt 

pasākumus, lai veicinātu pārtikas atkritumu 

novēršanu atbilstīgi Ilgtspējīgas attīstības 

programmai 2030. gadam, ko ANO 

Ģenerālā asambleja pieņēma 2015. gada 

25. septembrī, un tuvinātos tajā 

izvirzītajam mērķrādītājam: līdz 2030. 

gadam uz pusi samazināt pārtikas 

atkritumu apjomus. Šiem pasākumiem 

vajadzētu būt vērstiem uz pārtikas 

atkritumu rašanās novēršanu primārajā 

ražošanā, pārstrādē un izgatavošanā, 

mazumtirdzniecībā un citos pārtikas 

sadales kanālos, restorānos un 

sabiedriskajā ēdināšanā, kā arī 

mājsaimniecībās. Ņemot vērā vidiskos un 

ekonomiskos ieguvumus no pārtikas 

atkritumu rašanās novēršanas, 

dalībvalstīm vajadzētu iedibināt specifiskus 

pārtikas atkritumu rašanās novēršanas 

pasākumus, un vajadzētu mērīt, kā sokas ar 

pārtikas atkritumu apjoma samazināšanu. 

Lai sekmētu paraugprakses apmaiņu visā 

ES gan starp dalībvalstīm, gan starp 

pārtikas sektora uzņēmumiem, vajadzētu 

noteikt vienveidīgas šādu mērījumu 

metodikas. Reizi divos gados vajadzētu 

ziņot par pārtikas atkritumu apjomiem. 

(12) Dalībvalstīm vajadzētu veikt 

pasākumus, lai veicinātu pārtikas atkritumu 

novēršanu atbilstīgi Ilgtspējīgas attīstības 

programmai 2030. gadam, ko ANO 

Ģenerālā asambleja pieņēma 2015. gada 

25. septembrī, un tuvinātos tajā 

izvirzītajam mērķrādītājam: līdz 2030. 

gadam samazināt pārtikas atkritumu 

apjomu par vismaz 50 %. Šiem 

pasākumiem vajadzētu būt vērstiem uz 

pārtikas atkritumu rašanās novēršanu 

mazumtirdzniecības un patērētāju līmeņos 

un samazināt pārtikas zudumu ražošanas 

un piegādes ķēdēs, tostarp tīši nenovāktu 

lauksaimniecības produktu apjomu un 

zudumus pēc ražas novākšanas, un citos 

pārtikas sadales kanālos, publiskās un 

privātās organizācijās, kas pārdod vai 

piedāvā ēdienu, restorānos un 

sabiedriskajā ēdināšanā, kā arī 

mājsaimniecībās. Ņemot vērā ieguvumus, 

ko videi un ekonomikai var nodrošināt, 

novēršot pārtikas atkritumu rašanos, 

dalībvalstīm savās atkritumu rašanās 

programmās vajadzētu iedibināt 

specifiskus pārtikas atkritumu rašanās 

novēršanas pasākumus, lai sasniegtu 

noteikto mērķi — līdz 2025. gadam 

samazināt pārtikas atkritumu apjomu par 

vismaz 30 % un līdz 2030. gadam to 

samazināt par 50 %, un dalībvalstīm 

vajadzētu mērīt, kā sokas ar pārtikas 

atkritumu apjoma samazināšanu. Lai 

sekmētu paraugprakses apmaiņu visā 

Savienībā gan starp dalībvalstīm, gan starp 
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pārtikas sektora uzņēmumiem, vajadzētu 

noteikt vienveidīgas šādu mērījumu 

metodikas. Reizi divos gados vajadzētu 

ziņot par pārtikas atkritumu apjomiem. Lai 

novērstu pārtikas atkritumu rašanos, 

dalībvalstīm būtu jāizveido sistēma, kas 

ļautu pārtikas nozarei turpmāk izplatīt un 

ziedot nepārdotos produktus, vienlaikus 

nodrošinot, ka šādai izplatīšanai nav 

negatīvas ietekmes nedz uz cilvēka 

veselību, nedz uz pārtikas nekaitīgumu. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) Komisijai būtu jāizskata iespēja 

noteikt pārstrādes mērķus nebīstamiem 

komerciālajiem un rūpnieciskajiem 

atkritumiem, attiecībā uz tiem nosakot 

sadzīves atkritumiem līdzvērtīgus 

pārstrādes pienākumus. Lai veidotu 

precīzu bāzi šo mērķu noteikšanai, 

Komisijai vajadzētu apkopot datus par 

šādiem atkritumiem, pamatojoties uz 

vienotiem dalībvalstu ziņojumiem. Divu 

gadu laikā pēc šādu datu savākšanas un 

pamatojoties uz ietekmes novērtējumu, 

Komisijai vajadzētu apsvērt iespēju 

atsevišķus pārstrādes mērķus līdz 2025. 

gadam noteikt nebīstamiem 

komerciālajiem un rūpnieciskajiem 

atkritumiem, vismaz papīram, stiklam, 

metālam, plastmasai un bioloģiskajiem 

atkritumiem. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

13.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13b) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2008/56/EK1a ir saistošs tiesību 

akts, ar ko Savienības līmenī noteikts, kā 

īstenojama vērtēšana un monitorings un 

kā nosakāmi mērķi vides jomā, lai 

panāktu labu vides stāvokli attiecībā uz 

jūras piedrazošanu. Taču atkritumi jūrā 

lielākoties nonāk no piesārņojošām 

darbībām, kas tiek veiktas uz sauszemes, 

un tam par iemeslu ir slikta cieto 

atkritumu apsaimniekošanas prakse, 

infrastruktūras trūkums un izpratnes 

trūkums sabiedrībā. Tāpēc dalībvalstīm 

būtu jāveic pasākumi, ar ko samazina 

piesārņojumu no sauszemes avotiem, kurš 

varētu nonākt jūras vidē, un dalībvalstīm 

tas jādara, īstenojot Ilgtspējīgas attīstības 

programmu 2030. gadam, ko ANO 

Ģenerālā asambleja pieņēma 2015. gada 

25. septembrī, un jo īpaši jācenšas 

sasniegt mērķi līdz 2030. gadam par 50 % 

samazināt jūras piedrazojumu. Ņemot 

vērā ieguvumus, ko videi un ekonomikai 

var nodrošināt, novēršot jūras 

piedrazošanu, dalībvalstīm savās 

atkritumu novēršanas programmās 

vajadzētu iedibināt īpašus pasākumus, ar 

ko novērš jūras piedrazošanu, lai vismaz 

sasniegtu mērķi līdz 2030. gadam šo 

atkritumu apjomu samazināt par 50 %, un 

dalībvalstīm vajadzētu mērīt, ciktāl tām ir 

izdevies samazināt jūras piedrazojumu. 

Lai visā Savienībā sekmētu 

paraugprakses apmaiņu starp 

dalībvalstīm, būtu jāpieņem vienotas šādu 

mērījumu metodikas. Reizi divos gados 

vajadzētu ziņot par jūras piedrazojuma 

līmeni. 

 __________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. 

gada 17. jūnija Direktīva 2008/56/EK, ar 

ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras 

vides politikas jomā (Jūras stratēģijas 

pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 

19. lpp.). 
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Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

13.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13c) Lai būtu vieglāk sasniegt aprites 

ekonomikas mērķus, Komisijai būtu aktīvi 

jāveicina koordinēšana, kā arī 

informācijas un paraugprakses apmaiņa 

gan starp dalībvalstīm, pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām, vietējām un 

reģionālajām iestādēm, sociālajiem 

partneriem, gan starp dažādām 

ekonomikas nozarēm (tostarp atkritumu 

apsaimniekošanas nozari) un finanšu 

sektoru. Koordinēšanu un apmaiņu 

varētu panākt, izveidojot ar aprites 

ekonomiku saistītas komunikācijas 

platformas, kas palielinātu informētību 

par jauniem rūpnieciskiem risinājumiem 

un sniegtu pilnīgāku priekšstatu par 

pieejamām jaudām un kas palīdzētu 

veidot saikni starp atkritumu 

apsaimniekošanas nozari un finanšu 

sektoru, kā arī sekmētu rūpniecisko 

simbiozi. Komisijai būtu arī aktīvi 

jāveicina apmaiņas platformas kā aprites 

ekonomikas darījumdarbības modeli. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) Atkritumeļļu atsevišķa savākšana 

un pārstrāde sniegtu nozīmīgu labumu 

ekonomikas un vides jomā, nodrošinot 

izejvielu piegādi, veicinot virzību uz 

aprites ekonomiku un mazinot atkarību 

no naftas piegādēm. Dažas dalībvalstis 

jau savāc un pārstrādā lielu daļu savu 

atkritumeļļu. Tomēr 2015. gadā tikai 
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aptuveni 13 % no visām bāzes eļļām tika 

ražotas no atkārtoti rafinētām 

atkritumeļļām. Tādēļ Komisijai līdz ... 

[divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās 

spēkā] vajadzētu iesniegt ietekmes 

novērtējumu par to, kā tiek ieviests 

Savienības mēroga mērķis atkritumeļļu 

savākšanas un pārstrādes jomā. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

15.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15b) Dalībvalstīm būtu jāizmanto 

ikviena izdevība stimulēt arī, piemēram, 

pastāvīgo materiālu izmantošanu, kas 

aprites ekonomikai ir augstvērtīgāki, jo 

tos var klasificēt kā materiālus, kuri 

pārstrādes procesā spēj nezaudēt savu 

kvalitāti neatkarīgi no tā, cik bieži 

attiecīgais materiāls tiek pārstrādāts. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Dalībvalstu sasniegumi atkritumu 

apsaimniekošanas jomā ir ļoti atšķirīgi, jo 

īpaši sadzīves atkritumu pārstrādes ziņā. 

Lai ņemtu vērā šīs atšķirības, tām 

dalībvalstīm, kas 2013. gadā saskaņā ar 

Eurostat datiem pārstrādājušas mazāk par 

20 % sadzīves atkritumu, vajadzētu dot 

papildu laiku, lai sasniegtu 2025. un 2030. 

gadam izvirzītos mērķrādītājus attiecībā uz 

atkritumu pārstrādi un sagatavošanu 

atkārtotai izmantošanai. Ņemot vērā 

pēdējos 15 gados dalībvalstīs novēroto 

ikgadējo dinamiku, lai šīs dalībvalstis 

mērķrādītājus sasniegtu, tām pārstrādes 

jaudas būtu jākāpina krietni vairāk par 

(16) Dalībvalstu sasniegumi atkritumu 

apsaimniekošanas jomā ir ļoti atšķirīgi, jo 

īpaši sadzīves atkritumu pārstrādes ziņā. 

Lai ņemtu vērā šīs atšķirības, tām 

dalībvalstīm, kas 2013. gadā saskaņā ar 

Eurostat datiem pārstrādājušas mazāk par 

20 % sadzīves atkritumu, vajadzētu dot 

papildu laiku, lai sasniegtu 2025. un 2030. 

gadam izvirzītos mērķrādītājus attiecībā uz 

atkritumu pārstrādi un sagatavošanu 

atkārtotai izmantošanai. Ņemot vērā 

pēdējos 15 gados dalībvalstīs novēroto 

ikgadējo dinamiku, lai šīs dalībvalstis 

mērķrādītājus sasniegtu, tām pārstrādes 

jaudas būtu jākāpina krietni vairāk par 
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agrākajiem vidējiem rādītājiem. Lai 

nodrošinātu stabilu virzību uz šo 

mērķrādītāju sasniegšanu un īstenošanas 

nepilnību savlaicīgu novēršanu, tām 

dalībvalstīm, kam ir dots papildu laiks, 

vajadzētu sasniegt starpposma 

mērķrādītājus un sagatavot īstenošanas 

plānu. 

agrākajiem vidējiem rādītājiem. Lai 

nodrošinātu stabilu virzību uz šo 

mērķrādītāju sasniegšanu un īstenošanas 

nepilnību savlaicīgu novēršanu, tām 

dalībvalstīm, kam ir dots papildu laiks, 

vajadzētu ar Komisijas atbalstu sasniegt 

starpposma mērķrādītājus un sagatavot 

īstenošanas plānu. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Lai varētu aprēķināt, vai ir sasniegti 

pārstrādes un sagatavošanas atkārtotai 

izmantošanai mērķrādītāji, dalībvalstīm 

vajadzētu spēt ņemt vērā produktus un 

komponentus, ko atkārtotai izmantošanai ir 

sagatavojuši atzīti atkārtotas izmantošanas 

operatori vai kas nāk no atzītām depozīta 

sistēmām, un sakarā ar sadedzināšanu 

pārstrādātos metālus. Lai nodrošinātu šo 

datu vienveidīgu aprēķināšanu, Komisija 

pieņems detalizētus noteikumus par 

atzītiem operatoriem, kas nodarbojas ar 

sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, un 

depozīta sistēmām, par pārstrādātu metālu 

kvalitātes kritērijiem un par datu vākšanu, 

verifikāciju un paziņošanu. 

(18) Lai varētu aprēķināt, vai ir sasniegti 

pārstrādes un sagatavošanas atkārtotai 

izmantošanai mērķrādītāji, dalībvalstīm 

vajadzētu spēt ņemt vērā produktus un 

komponentus vai attiecīgā gadījumā 

iepakojumu, ko atkārtotai izmantošanai ir 

sagatavojuši atzīti atkārtotas izmantošanas 

operatori vai kas nāk no atzītām depozīta 

sistēmām, un sakarā ar enerģijas 

reģenerāciju un sadedzināšanu 

pārstrādātos metālus. Lai nodrošinātu šo 

datu vienveidīgu aprēķināšanu, Komisija 

pieņems detalizētus noteikumus par 

atzītiem operatoriem, kas nodarbojas ar 

sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, un 

depozīta sistēmām, par pārstrādātu metālu 

kvalitātes kritērijiem un par datu vākšanu, 

verifikāciju un paziņošanu. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Lai nodrošinātu ar atkritumiem 

saistīto tiesību aktu labāku, savlaicīgāku un 

vienveidīgāku īstenošanu un laikus 

paredzētu iespējamās īstenošanas 

nepilnības, būtu jāievieš agrīnas 

(19) Lai nodrošinātu ar atkritumiem 

saistīto tiesību aktu labāku, savlaicīgāku un 

vienveidīgāku īstenošanu un laikus 

paredzētu iespējamās īstenošanas 

nepilnības, ar Komisijas atbalstu būtu 
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brīdināšanas sistēma, lai varētu konstatēt 

trūkumus un rīkoties, pirms pienācis 

mērķrādītāju sasniegšanas termiņš. 

jāievieš agrīnas brīdināšanas sistēma, lai 

varētu konstatēt trūkumus un rīkoties, 

pirms pienācis mērķrādītāju sasniegšanas 

termiņš. 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Ir svarīgi izpildīt pienākumu 

izveidot dalītās savākšanas sistēmas 

papīram, metālam, plastmasai un stiklam, 

lai dalībvalstīs palielinātu atkārtotai 

izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto 

atkritumu apjomu. Bez tam atsevišķi 

vajadzētu vākt arī bioloģiskos atkritumus, 

jo tas palīdzētu palielināt atkārtotai 

izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto 

atkritumu daudzumu un novērst sauso 

pārstrādājamo materiālu kontamināciju. 

(20) Ir svarīgi izpildīt pienākumu 

izveidot dalītās savākšanas sistēmas 

papīram, metālam, plastmasai, stiklam, 

koksnei un tekstilmateriāliem, lai 

dalībvalstīs palielinātu atkārtotai 

izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto 

atkritumu apjomu. Bez tam atsevišķi 

vajadzētu vākt arī bioloģiskos atkritumus, 

jo tas palīdzētu palielināt atkārtotai 

izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto 

atkritumu daudzumu un novērst sauso 

pārstrādājamo materiālu kontamināciju un 

nepieļautu to sadedzināšanu un 

apglabāšanu poligonos. Turklāt 

efektīvāka atkritumu izmantošana varētu 

kļūt par nopietnu stimulu, kas veicina 

bioekonomikas piegādes ķēdes 

veidošanos. Būtu jānosaka, ka bioloģiskie 

atkritumi ir obligāti jāvāc atsevišķi no 

sadzīves un lauksaimniecības 

atkritumiem. Bioekonomikai ir izšķiroša 

nozīme, garantējot, ka visā Savienībā ir 

pieejamas izejvielas. Komisijai būtu 

jāapsver pārstrādes mērķu noteikšana 

bioloģiskajiem atkritumiem, lai bioloģisko 

atkritumu pārstrādes iekārtu 

infrastruktūrai piesaistītu investīcijas un 

veicinātu bioloģisko materiālu 

kompostēšanu. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

21. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Bīstamo atkritumu pareiza 

apsaimniekošana Savienībā joprojām rada 

problēmas, un dati par to apstrādi ir 

nepilnīgi. Tāpēc ir nepieciešams stiprināt 

uzskaites un izsekojamības mehānismus, 

dalībvalstīs ieviešot elektroniskus bīstamo 

atkritumu reģistrus. Vajadzības gadījumā 

elektroniski būtu jāvāc dati arī par citiem 

atkritumu veidiem, lai uzņēmumiem un 

iestādēm atvieglinātu uzskaiti un lai 

uzlabotu atkritumu plūsmu monitoringu 

Savienībā. 

(21) Bīstamo atkritumu pareiza 

apsaimniekošana Savienībā joprojām rada 

problēmas, un dati par to apstrādi ir 

nepilnīgi. Tāpēc ir nepieciešams stiprināt 

uzskaites un izsekojamības mehānismus, 

dalībvalstīs ieviešot elektroniskus bīstamo 

atkritumu reģistrus. Elektroniska datu 

vākšana būtu pēc iespējas plašāk 

jāizmanto arī citiem atkritumu veidiem, lai 

vienkāršotu uzskaiti uzņēmumiem un 

iestādēm un uzlabotu atkritumu plūsmu 

monitoringu Savienībā. Šie dati būtu jāvāc 

saskaņā ar standartiem un specifikācijām, 

kas atbalsta atklāto datu mērķus, un tiem 

vajadzētu būt pieejamiem atklāto datu 

formātā. 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

21.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21a) Lai nepieļautu, ka sadzīves 

atkritumos ir bīstamas vielas, kas varētu 

pazemināt pārstrādes kvalitāti un tādā 

veidā kavēt otrreizējo izejvielu 

izmantošanu, dalībvalstīm būtu jāizveido 

sistēmas bīstamo atkritumu dalītai 

savākšanai no mājsaimniecībām. 

Pētniecības programmām bīstamo 

atkritumu aizstāšanas un 

apsaimniekošanas jomā varētu izmantot 

Savienības finansējumu, kas atvēlēts, lai 

veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku. 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

22. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Šajā direktīvā ir izvirzīti ilgtermiņa 

mērķi atkritumu apsaimniekošanai 

Savienībā un ekonomikas dalībniekiem un 

dalībvalstīm ir dots skaidrs signāls par 

investīcijām, kas nepieciešamas šīs 

direktīvas mērķu sasniegšanai. Izstrādājot 

atkritumu apsaimniekošanas nacionālās 

stratēģijas un plānojot investīcijas 

atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūrā, 

dalībvalstīm būtu saprātīgi jāizmanto 

Eiropas strukturālie un investīciju fondi, 

atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhijai sekmējot atkritumu rašanās 

novēršanu, sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai un pārstrādi. 

(22) Šajā direktīvā ir izvirzīti ilgtermiņa 

mērķi atkritumu apsaimniekošanai 

Savienībā un ekonomikas dalībniekiem un 

dalībvalstīm ir dots skaidrs signāls par 

investīcijām, kas nepieciešamas šīs 

direktīvas mērķu sasniegšanai. Izstrādājot 

atkritumu apsaimniekošanas nacionālās 

stratēģijas un plānojot investīcijas 

atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūrā, 

dalībvalstīm būtu saprātīgi jāizmanto 

Eiropas strukturālie un investīciju fondi, 

atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhijai vispirms sekmējot atkritumu 

rašanās novēršanu un atkārtotu 

izmantošanu un pēc tam pārstrādi, nevis 

atbalstot atkritumu apglabāšanu 

poligonos un sadedzināšanu. 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Ir tādas izejvielas, kuru nozīme 

Savienības ekonomikā ir ļoti liela un ar 

kuru apgādi saistās augsts risks. Lai 

nodrošinātu šādu izejvielu apgādes drošību 

un saskaņā ar Izejvielu iniciatīvu un 

Eiropas Izejvielu inovācijas partnerības 

mērķiem un mērķrādītājiem, dalībvalstīm 

būtu jāveic pasākumi, lai panāktu 

vislabāko iespējamo tādu atkritumu 

apsaimniekošanu, kas satur ievērojamu 

daudzumu šādu izejvielu, ņemot vērā 

ekonomiskās un tehnoloģiskās iespējas un 

vidiskos ieguvumus. Komisija ir 

izveidojusi ES kritiski svarīgo izejvielu 

sarakstu18. Šo sarakstu Komisija regulāri 

caurskata. 

(23) Ir tādas izejvielas, kuru nozīme 

Savienības ekonomikā ir ļoti liela un ar 

kuru apgādi saistās augsts risks. Lai 

nodrošinātu šādu izejvielu apgādes drošību 

un saskaņā ar Izejvielu iniciatīvu un 

Eiropas Izejvielu inovācijas partnerības 

mērķiem un mērķrādītājiem, dalībvalstīm 

būtu jāveic pasākumi, lai panāktu 

vislabāko iespējamo tādu atkritumu 

apsaimniekošanu, kas satur ievērojamu 

daudzumu šādu izejvielu, un tādēļ 

nepieļautu neapstrādātu atkritumu 

apglabāšanu poligonos un sadedzināšanu, 

ņemot vērā ekonomiskās un tehnoloģiskās 

iespējas un ieguvumus videi un veselībai. 

Komisija ir izveidojusi ES kritiski svarīgo 

izejvielu sarakstu18. Šo sarakstu Komisija 

regulāri caurskata. 

__________________ __________________ 
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18 COM(2014) 297 galīgā redakcija. 18 COM(2014)0297. 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Piedrazošanai ir tieša un negatīva 

ietekme uz vidi un iedzīvotāju labklājību, 

un augstās sakopšanas izmaksas ir lieks 

ekonomiskais slogs sabiedrībai. Īpašu 

pasākumu iestrādāšana atkritumu 

apsaimniekošanas plānos un pienācīga 

izpildes nodrošināšana no kompetento 

iestāžu puses palīdzētu izskaust šo 

problēmu. 

(25) Piedrazošanai ir tieša un negatīva 

ietekme uz vidi un iedzīvotāju labklājību, 

un augstās sakopšanas izmaksas ir lieks 

ekonomiskais slogs sabiedrībai. 

Piedrazošana ir jāuzskata par sabiedrības 

problēmu, ko izraisa indivīdi, kuri 

neatbilstīgi vai nelikumīgi rīkojas ar 

atkritumiem. Īpašu pasākumu iestrādāšana 

atkritumu apsaimniekošanas plānos un 

pienācīga izpildes nodrošināšana no 

kompetento iestāžu puses palīdzētu 

izskaust šo problēmu. 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Dalībvalstu paziņotie statistikas dati 

ir būtiski, lai Komisija varētu novērtēt 

atbilstību tiesību aktiem par atkritumiem 

visās dalībvalstīs. Būtu jāuzlabo statistikas 

kvalitāte, ticamība un salīdzināmība, 

ieviešot vienotu kontaktpunktu visiem ar 

atkritumiem saistītajiem datiem, svītrojot 

novecojušās ziņošanas prasības, 

salīdzinoši novērtējot valstu ziņošanas 

metodes un ieviešot datu kvalitātes 

pārbaudes ziņojumu. Tāpēc, sagatavojot 

ziņojumus par to mērķrādītāju 

sasniegšanu, kas noteikti atkritumiem 

veltītajos tiesību aktos, dalībvalstīm būtu 

jāizmanto jaunākā metodika, ko 

izstrādājusi Komisija un dalībvalstu 

statistikas biroji. 

(28) Dalībvalstu paziņotie statistikas dati 

ir būtiski, lai Komisija varētu novērtēt 

atbilstību tiesību aktiem par atkritumiem 

visās dalībvalstīs. Statistikas kvalitāte, 

uzticamība un salīdzināmība būtu 

jāuzlabo, izstrādājot saskaņotu metodiku 

datu vākšanai un apstrādei un ieviešot 

vienotu kontaktpunktu visiem ar 

atkritumiem saistītajiem datiem, un tam 

vajadzētu būt Eiropas Savienības 

Statistikas birojam (Eurostat), kā arī 

svītrojot novecojušās prasības par 

ziņošanu, salīdzinoši novērtējot valstu 

izmantoto ziņošanas metodiku un ieviešot 

datu kvalitātes pārbaudes ziņojumu, kas 

būtu jāsagatavo pēc saskaņota formāta. 

Ticami salīdzināmu statistikas datu 

paziņojumi par atkritumu 
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apsaimniekošanu ir ārkārtīgi svarīgi 

sekmīgai [tiesību aktu] īstenošanai un 

iespējai salīdzināt dalībvalstu sniegtos 

datus. Tāpēc dalībvalstīm, sagatavojot 

īstenošanas ziņojumus saskaņā ar šo 

direktīvu, būtu jāizmanto jaunākā 

metodika, ko izstrādājusi Komisija un 

dalībvalstu statistikas biroji. 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

28.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (28a) Pētniecība un inovācija ir izšķiroši 

svarīgas, lai Savienībā veicinātu pāreju uz 

aprites ekonomiku, kurā atkritumi tiek 

uzskatīti par resursu. Lai sasniegtu šo 

mērķi, ir svarīgi saistībā 

pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 

ieguldīt tādos pētniecības un inovācijas 

projektos, kas var uzskatāmi apliecināt un 

pārbaudīt aprites ekonomikas ilgtspēju 

tautsaimniecības un vides kontekstā. 

Pieņemot sistēmisku pieeju, šie projekti 

var palīdzēt izstrādāt tiesību aktus, kas 

gan veicina inovāciju, gan ir viegli 

īstenojami, galvenokārt tādēļ, ka šajos 

projektos var konstatēt, kāda ar 

regulējumu saistīta nenoteiktība un kādi 

šķēršļi un nepilnības varētu kavēt uz 

resursefektivitātes pamata veidotu 

darījumdarbības modeļu attīstību. 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

28.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (28b) Reizi trijos gados Komisijai, ņemot 

vērā dalībvalstu paziņotos datus un 

informāciju, būtu jāpublicē ziņojums, lai 

informētu Parlamentu un Padomi par to, 
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ciktāl ir sasniegti pārstrādei noteiktie 

mērķrādītāji un ciktāl ir izpildīti jaunie 

pienākumi, kas noteikti ar šo direktīvu. 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

33.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (33a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina 

augsta līmeņa darba aizsardzība 

ražošanas, pārstrādes, remonta, 

sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un 

atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, 

ņemot vērā īpašos riskus, kam pakļauti 

darba ņēmēji šajās nozarēs, un 

dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šajā 

jomā spēkā esošie Savienības tiesību akti 

tiek pareizi īstenoti un piemēroti. 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

33.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (33b) Ir būtiski svarīgi panākt, lai tiktu 

pareizi īstenoti un izpildīti spēkā esošie 

atkritumu apsaimniekošanas tiesību akti. 

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

33.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (33c) Šī direktīva ir pieņemta atbilstoši 

saistībām, kas izklāstītas 2016. gada 13. 

aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu, un šo direktīvu 

vajadzētu īstenot un piemērot, ievērojot 
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minētajā nolīgumā sniegtos norādījumus. 

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – -1. punkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 -1) direktīvas 2. panta 2. punkta 

b) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

“b)  dzīvnieku izcelsmes 

blakusprodukti, tostarp pārstrādāti 

produkti, uz kuriem attiecas Regula (EK) 

Nr. 1774/2002, izņemot tos, kas paredzēti 

sadedzināšanai, apglabāšanai poligonā vai 

izmantošanai biogāzes vai kompostēšanas 

iekārtās; 

"b)  dzīvnieku izcelsmes 

blakusprodukti, tostarp pārstrādāti 

produkti, uz kuriem attiecas Regula (EK) 

Nr. 1774/2002, izņemot tos, kas paredzēti 

sadedzināšanai vai apglabāšanai poligonā;” 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 2008/98/EK 

3. pants – 1.a punkts – 2.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Saskaņā ar šajā direktīvā noteikto 

definīciju sadzīves atkritumi ir jāuzskata 

par neitrālu jēdzienu attiecībā uz 

atkritumu apsaimniekošanas operatora 

piederību privātajam vai publiskajam 

sektoram. 

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

3. pants – 1.b punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) pantā iekļauj šādu 1)b punktu: 

 “1)b “komerciālie un rūpnieciskie 

atkritumi” ir nebīstami jauktie atkritumi 

un dalīti savākti atkritumi lielākā 

daudzumā nekā sadzīves atkritumi, kas 

rodas komerciālu un rūpniecisku darbību 

rezultātā un/vai ar tām saistītos objektos, 

un cita starpā tas ir papīrs un kartons, 

stikls, metāls, plastmasa, bioloģiskie 

atkritumi, koka un lielgabarīta atkritumi. 

 Sadzīves atkritumi, būvgruži un ēku 

nojaukšanas atkritumi un atkritumi no 

kanalizācijas tīkla un attīrīšanas stacijām, 

tostarp notekūdeņu dūņas, nav 

komerciālie un rūpnieciskie atkritumi;”; 

 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

3. pants – 1.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ab) pantā iekļauj šādu 1)c punktu: 

 “1)c “piedrazošana” ir indivīda tīša vai 

netīša darbība vai bezdarbība, kuras 

rezultātā rodas piedrazojums;”; 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – ac apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

3. pants – 1.d punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ac) pantā iekļauj šādu 1)d punktu: 

 “1)d “pārtikas atkritumi” ir pārtika, kas 

atdalīta un izmesta ražošanas, apstrādes, 
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mazumtirdzniecības un patērēšanas 

posmos, kā arī pārtikas zudumi visā 

pārtikas ražošanas un piegādes ķēdē, 

tostarp primārās ražošanas, 

transportēšanas un uzglabāšanas zudumi, 

kā arī zudumi saistībā ar tīši nenovāktiem 

lauksaimniecības produktiem un zudumi 

pēc ražas novākšanas;“; 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

Direktīva 2008/98/EK 

3. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. "bioloģiski atkritumi" ir bioloģiski 

noārdāmi dārzu un parku atkritumi, 

mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās 

ēdināšanas iestāžu un veikalu pārtikas un 

virtuves atkritumi, tiem pielīdzināmi 

pārtikas rūpniecības uzņēmumu atkritumi 

un citi pēc iedabas, sastāva un daudzuma 

pielīdzināmi atkritumi ar līdzīgām 

bioloģiskās noārdīšanās īpašībām; 

4. “bioloģiski atkritumi” ir bioloģiski 

noārdāmi dārzu un parku atkritumi, 

lauksaimniecības atkritumi (tostarp 

zudumi pēc ražas novākšanas), kas nav 

dzīvnieku izcelsmes, mājsaimniecību, 

restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu 

un veikalu pārtikas un virtuves atkritumi, 

tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas un 

apstrādes uzņēmumu atkritumi un citi pēc 

iedabas un sastāva pielīdzināmi atkritumi 

ar līdzīgām bioloģiskās noārdīšanās un 

kompostēšanās īpašībām; 

 

Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

Direktīva 2008/98/EK 

3. pants – 4.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4)a "būvgruži un ēku nojaukšanas 

atkritumi" ir atkritumi, kas ietilpst saskaņā 

ar 7. pantu pieņemtā atkritumu saraksta 

būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu 

kategorijā; 

4)a “būvgruži un ēku nojaukšanas 

atkritumi” ir atkritumi, tostarp vieglie 

materiāli, kas ietilpst saskaņā ar 7. pantu 

pieņemtā atkritumu saraksta būvgružu un 

ēku nojaukšanas atkritumu kategorijā; 
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Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

3. pants – 4.b punkts (jauns)  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da)  pantā iekļauj šādu 4)b punktu: 

 “4)b „pastāvīgs materiāls” ir materiāls, 

kuru var klasificēt kā tādu, ko pēc 

izgatavošanas var pārstrādāt, nezaudējot 

materiāla kvalitāti neatkarīgi no tā, cik 

bieži materiāls tiek pārstrādāts.” 

 

Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

3. pants – 9.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 db) pantā iekļauj šādu 9)a punktu: 

 “9)a “ražotāja paplašināta atbildība” ir 

ražotāja pilnīga vai daļēja operacionālā 

un/vai finansiālā atbildība par produktu, 

kas tiek plašāk attiecināta arī uz produkta 

dzīves cikla pēclietošanas posmu un ar ko 

dalībvalstis panāk Savienības atkritumu 

mērķrādītāju izpildi un palielina 

atkārtotas izmantošanas un pārstrādes 

īpatsvaru;” 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

Direktīva 2008/98/EK 

3. pants – 16. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

16. "sagatavošana atkārtotai 16. “sagatavošana atkārtotai 
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izmantošanai" ir reģenerācijas darbības — 

pārbaudīšana, tīrīšana vai remonts —, ar 

kurām atkritumi, produkti vai sastāvdaļas, 

ko vai nu savācis atzīts operators, kurš 

nodarbojas ar sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, vai kas savākti depozīta 

sistēmā, sagatavo atkārtotai izmantošanai 
bez kādas citas priekšapstrādes; 

izmantošanai” ir tāda reģenerācijas 

darbība kā pārbaudīšana, tīrīšana un 

labošana, kuras rezultātā produkti vai to 

sastāvdaļas, kas kļuvuši par atkritumiem, 

tiek sagatavoti, lai tos varētu izmantot 

atkārtoti bez citas priekšapstrādes; 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

3. pants – 16.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea)  pantā iekļauj šādu 1)b punktu: 

 “16)a “atšķaidīšana” ir atkritumu 

sajaukšana ar vienu vai vairākiem citiem 

materiāliem vai atkritumiem, lai, ķīmiski 

nepārveidojot, samazinātu atkritumos 

sastopamo sastāvdaļu koncentrāciju, 

tādējādi dodot iespēju nosūtīt atšķaidītos 

atkritumus apstrādei vai pārstrādei, kas 

būtu aizliegts, ja atkritumi nebūtu 

atšķaidīti.”;  

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – f apakšpunkts 

Direktīva 2008/98/EK 

3. pants – 17.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

17)a "galīgās pārstrādes process" ir 

pārstrādes process, kas sākas tad, kad vairs 

nav nepieciešama nekāda mehāniska 

šķirošana un atkritumu materiāli nonāk 

ražošanas procesā un tiek faktiski 

pārstrādāti produktos, materiālos vai vielās; 

17)a “galīgās pārstrādes process” ir 

pārstrādes process, kas sākas tad, kad vairs 

nav nepieciešama nekāda mehāniska 

šķirošana un atkritumi un atkritumu 

materiāli, kuri vairs nav uzskatāmi par 

atkritumiem saskaņā ar 6. panta 

1. punktu, nonāk ražošanas procesā un tiek 

faktiski pārstrādāti produktos, materiālos 
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vai vielās; 

 

Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

3. pants – 17.ba punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 fa)  pantā iekļauj šādu 1)b punktu: 

 “17)ba “organiskā pārstrāde” ir 

atkritumu bioloģiski noārdāmo sastāvdaļu 

apstrāde aerobās noārdīšanās (t. i. 

kompostēšanas) procesā gan 

mājsaimniecībās, gan kontrolētos 

apstākļos un mikroorganismu vai tārpu 

izmantošana, lai iegūtu kompostu. 

Apglabāšana poligonā nav uzskatāma par 

organiskās pārstrādes veidu;”; 

 

Grozījums Nr.  46 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

3. pants – 20.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 fb)  pantam pievieno šādu 20)a 

punktu: 

 “20)a  “dekontaminācija” ir jebkura 

darbība, ar kuru no atkritumiem izņem 

vai izdala nevēlamas bīstamas sastāvdaļas 

vai piesārņotājus, lai tos iznīcinātu.”; 

 

Grozījums Nr.  47 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – fc apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

3. pants – 20.b punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 fc)  pantam pievieno šādu 20)b 

punktu: 

 “20)b “atjaunināšana” ir process, kurā 

tiek atjaunota produkta spēja apmierinoši 

darboties, šajā nolūkā pārbūvējot vai 

salabojot produkta galvenās sastāvdaļas, 

kas drīzumā būtu pārstājušas darboties.”; 

 

Grozījums Nr.  48 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – fd apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

3. pants – 20.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 fd) pantam pievieno šādu 20)c 

punktu: 

 “20)c “savācama atkritumeļļa” ir 

atkritumeļļa, kuru iespējams savākt — 

parasti tie ir 50 % no dalībvalstīs 

patērētajiem eļļošanas materiāliem;”; 

 

Grozījums Nr.  49 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

4. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis izmanto piemērotus 

ekonomiskus instrumentus, lai rosinātu 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 

piemērošanu. 

3. Lai veiksmīgāk sasniegtu šajā 

direktīvā noteiktos mērķus un 

nodrošinātu stimulus atkritumu 

hierarhijas piemērošanai, dalībvalstis 
izmanto atbilstošus ekonomiskos 

instrumentus vai veic citus pasākumus. 

Šajā nolūkā dalībvalstis var izmantot 

VIa pielikumā norādītos ekonomiskos 

instrumentus vai veikt citus tajā noteiktos 

pasākumus. 
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Dalībvalstis par konkrētajiem 

instrumentiem, kas ieviesti saskaņā ar šo 

punktu, Komisijai ziņo līdz [18 mēneši pēc 

šīs direktīvas stāšanās spēkā] un pēc tam 

reizi piecos gados. 

Dalībvalstis par konkrētajiem 

instrumentiem vai citiem pasākumiem, kas 

ieviesti saskaņā ar šo punktu, Komisijai 

ziņo līdz [18 mēneši pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā] un pēc tam reizi piecos 

gados. 

 

Grozījums Nr.  50 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 3.a punkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

4. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3a) direktīvas 4. pantā pievieno šādu 

punktu: 

 “3.a  Atkritumus pirms enerģijas 

reģenerācijas vai galīgās apglabāšanas 

poligonos šķiro, lai veicinātu 

pārstrādājamu materiālu efektīvu ieguvi. 

Apstrādā arī bioloģiski noārdāmās daļas. 

 Atkāpjoties no šā panta pirmās daļas, 

dalīti savāktus bioloģiskos atkritumus var 

nosūtīt pārstrādei anaerobās noārdīšanās 

procesā vai uz citām pārstrādes iekārtām, 

kurās tiek pieņemti tikai bioloģiski 

noārdāmi atkritumi, ja vien bioloģisko 

atkritumu kvalitāte atbilst attiecīgo 

iekārtu prasībām.”; 

 

Grozījums Nr.  51 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2008/98/EK 

5. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 38.a pantu, lai 

noteiktu sīkus kritērijus, kā 1. punktā 

paredzētos nosacījumus piemērot 

2. Padome un Eiropas Parlaments ar 

parasto likumdošanas procedūru un 

Komisijas atbalstu nosaka sīki izstrādātus 
kritērijus attiecībā uz 1. punktā minēto 

nosacījumu piemērošanu konkrētām 
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konkrētām vielām vai priekšmetiem. vielām vai priekšmetiem. 

 

Grozījums Nr.  52 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 5. punkts – a punkts – i apakšpunkts 

Direktīva 2008/98/EK 

6. pants – 1. punkts – 1. daļa – –a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -a) atkritumi ir sagatavoti atkārtotas 

izmantošanas darbībām; 

 

Grozījums Nr.  53 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2008/98/EK 

6. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 38.a pantu, lai 

noteiktu sīkus kritērijus, kā 1. punktā 

paredzētos nosacījumus piemērot 

konkrētiem atkritumiem. Vajadzības 

gadījumā šajos sīkajos kritērijos ir ietvertas 

piesārņotāju robežvērtības un ņemta vērā 

vielas vai priekšmeta jebkāda iespējamā 

negatīvā ietekme uz vidi. 

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 38.a pantu, lai 

noteiktu sīkus kritērijus, kā 1. punktā 

paredzētos nosacījumus piemērot 

konkrētiem atkritumiem. Kritēriji, pēc 

kuriem nosaka atkritumu cikla beigas, ir 

jāapsver attiecībā uz konkrētiem 

materiāliem, piemēram, granulātiem, 

papīru, stiklu, metālu, plastmasu, riepām 

un tekstilmateriāliem. Vajadzības 

gadījumā šajos sīkajos kritērijos ir ietvertas 

piesārņotāju robežvērtības un ņemta vērā 

vielas vai priekšmeta jebkāda iespējamā 

negatīvā ietekme uz vidi. 

 

Grozījums Nr.  54 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 7. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

8. pants – 1. punkts – 1. daļa 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

 -a) panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj 

ar šādu: 

"1. Lai veicinātu atkritumu atkārtotu 

izmantošanu un rašanās novēršanu, 

pārstrādi un atkritumu citādu reģenerāciju, 

dalībvalstīm ir pienākums veikt ar tiesību 

aktiem saistītus un citus pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka ikviena fiziska vai 

juridiska persona, kura profesionālos 

nolūkos projektē, ražo un apstrādā, pārdod 

vai importē produktus (produkta ražotājs), 

uzņemas ražotāja paplašinātu atbildību. 

"1. Lai veicinātu atkritumu atkārtotu 

izmantošanu un rašanās novēršanu, 

pārstrādi un atkritumu citādu reģenerāciju, 

dalībvalstis veic ar tiesību aktiem saistītus 

un citus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

ikviena fiziska vai juridiska persona, kura 

profesionālos nolūkos projektē, ražo un 

apstrādā, pārdod vai importē produktus 

(produkta ražotājs), uzņemas ražotāja 

paplašinātu atbildību. 

 

Grozījums Nr.  55 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 7. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 2008/98/EK 

8. pants – 1. punkts – 2.a daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šādi pasākumi var ietvert arī ražotāja 

paplašinātās atbildības shēmu izveidi, kur 

definēts, kādi ir produktu ražotāju 

pienākumi rīkoties un finansiālas 

saistības. 

Šādi pasākumi ietver arī tādu ražotāja 

paplašinātās atbildības shēmu izveidi, ar ko 

definē produktu ražotāju darbības, 

organizatoriskos un finansiālos 
pienākumus, kuru kontekstā ražotāja 

atbildība tiek piemērota plašāk, attiecinot 

to uz produkta dzīves cikla pēcpatēriņa 

posmu. Ražotāja atbildību ir jācenšas 

attiecināt uz visiem produktiem, kas tiek 

laisti tirgū.  

 

Grozījums Nr.  56 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 7. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2008/98/EK 

8. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šādi pasākumi cita starpā var sekmēt tādu Šādi pasākumi cita starpā sekmē tādu 
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produktu izstrādi, ražošanu un pārdošanu, 

kas piemēroti vairākkārtējai lietošanai, kas 

ir tehniski izturīgi un kas, kļuvuši par 

atkritumiem, ir piemēroti, lai tos 

sagatavotu atkārtotai izmantošanai un 

pārstrādātu nolūkā sekmēt atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijas pareizu 

īstenošanu. Pasākumos ņem vērā produktu 

radīto ietekmi visā to aprites ciklā. 

produktu izstrādi, ražošanu un pārdošanu, 

kas piemēroti vairākkārtējai lietošanai, kas 

ir tehniski izturīgi un viegli labojami un 

kas, kļuvuši par atkritumiem, pēc 

sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un 

pārstrādei ir piemēroti tam, lai būtu 

pieejami tirgū vai tiktu laisti tirgū nolūkā 

sekmēt atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhijas pareizu īstenošanu. Pasākumos 

ņem vērā produktu radīto ietekmi visā to 

aprites ciklā, atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhiju un attiecīgos Savienības tiesību 

aktus un standartus, kas tiem jau tiek 

piemēroti. 

 

Grozījums Nr.  57 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 7. punkts – c apakšpunkts 

Direktīva 2008/98/EK 

8. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Komisija organizē informācijas 

apmaiņu starp dalībvalstīm un ražotāja 

atbildības shēmu dalībniekiem par 8.a 

pantā noteikto prasību praktisko izpildi un 

paraugpraksi, lai nodrošinātu ražotāja 

paplašinātās atbildības shēmu pienācīgu 

pārvaldību un pārrobežu sadarbību. Te cita 

starpā ietilpst informācijas apmaiņa par 

ražotāju atbildības organizāciju 

organizatoriskajiem aspektiem un 

uzraudzību, atkritumu apsaimniekotāju 

atlasi un piedrazošanas novēršanu. 

Komisija publicē informācijas apmaiņas 

rezultātus. 

5. Komisija organizē informācijas 

apmaiņu starp dalībvalstīm un ražotāja 

atbildības shēmu dalībniekiem par 8.a 

pantā noteikto prasību praktisko izpildi un 

paraugpraksi, lai nodrošinātu ražotāja 

paplašinātās atbildības shēmu pienācīgu 

pārvaldību un pārrobežu sadarbību. Te cita 

starpā ietilpst informācijas apmaiņa par 

ražotāju atbildības organizāciju 

organizatoriskajiem aspektiem un 

uzraudzību, atkritumu apsaimniekotāju 

atlasi un piedrazošanas novēršanu. 

Komisija publicē informācijas apmaiņas 

rezultātus un var sniegt vadlīnijas par 

attiecīgiem aspektiem. 

 

Grozījums Nr.  58 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 8. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

8.a pants – 1. punkts – 1. ievilkums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- 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; 

- skaidri nosaka, kādi uzdevumi un 

atbildība ir produktu ražotājiem, kas laiž 

preces Savienības tirgū (t. i., ikvienai 

fiziskai vai juridiskai personai, kura 

profesionāli izstrādā, ražo, pārstrādā, 

apstrādā, pārdod vai importē produktus), 

organizācijām, kas to vārdā realizē ražotāja 

paplašinātu atbildību, publiskiem vai 

privātiem atkritumu apsaimniekotājiem, 

pašvaldībām, izplatītājiem un 

mazumtirgotājiem, galalietotājiem un 

patērētājiem, atkārtotas izmantošanas un 

remontēšanas tīkliem, kā arī atzītiem 

operatoriem, kas nodarbojas ar 

sagatavošanu atkārtotai izmantošanai; 

 

Grozījums Nr.  59 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 8. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

8.a pants – 1. punkts – 2. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- 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 94/62/EK, Direktīvā 

2000/53/EK, Direktīvā 2006/66/EK un 

Direktīvā 2012/19/ES; 

- nosaka izmērāmus mērķrādītājus 

attiecībā uz atkritumu rašanās novēršanu, 

atkārtotu izmantošanu, sagatavošanu 

atkārtotai izmantošanai un pārstrādi, kā 

arī pārstrādāto materiālu minimālā 

īpatsvara mērķrādītājus plastmasai, 

tiecoties sasniegt vismaz tos kvantitatīvos 

mērķrādītājus, kas attiecas uz shēmu un ir 

nosprausti šajā direktīvā, Direktīvā 

94/62/EK, Direktīvā 2000/53/EK, 

Direktīvā 2006/66/EK un Direktīvā 

2012/19/ES, un citus mērķus, kuri tiek 

uzskatīti par atbilstošiem shēmai; 

 

Grozījums Nr.  60 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 8. punkts 
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Direktīva 2008/98/EK 

8.a pants – 1. punkts – 3. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- izveido ziņošanas sistēmu, lai 

ievāktu datus par produktiem, ko 

Savienības tirgū laiduši ražotāji, uz kuriem 

attiecas 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; 

- izveido ziņošanas sistēmu, lai 

attiecīgā gadījumā ievāktu datus par 

produktiem vai iepakojumu, ko Savienības 

tirgū laiduši ražotāji, uz kuriem attiecas 

ražotāja paplašināta atbildība. Ziņošanas 

sistēma nodrošina, ka tad, kad šie attiecīgā 

gadījumā produkti vai iepakojums ir 

kļuvuši par atkritumiem, tiek ievākti dati 

par šo atkritumu savākšanu un apstrādi, 

attiecīgā gadījumā norādot arī atkritumu 

materiālu plūsmas; 

 

Grozījums Nr.  61 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 8. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

8.a pants – 1. punkts – 4. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- nodrošina vienlīdzīgu un 

nediskriminējošu attieksmi pret produktu 

ražotājiem un pret mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem. 

- nodrošina vienlīdzīgu un 

nediskriminējošu attieksmi pret produktu 

ražotājiem un atkritumu 

apsaimniekošanas un pārstrādes 

operatoriem, kā arī pret mazajiem un 

vidējiem uzņēmumiem. 

 

Grozījums Nr.  62 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 8. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

8.a pants – 1. punkts – 4.a ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - ietver skaidras prasības produktu 

dizaina uzlabošanai (ekodizains), lai 

novērstu atkritumu rašanos, nevis tikai 

veiktu materiālu pārstrādi un 

reģenerāciju, tostarp aprites cikla beigu 
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apstrādi, un tā cenšas uzlabot materiālu 

efektivitāti un atalgot ražotāja centienus 

panākt, ka ir ņemtas vērā produktu 

atkārtotas izmantošanas, remontēšanas 

un pārstrādāšanas iespējas; 

 

Grozījums Nr.  63 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 8. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

8.a pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ir ar vajadzīgajiem darbības un 

finansiālajiem līdzekļiem, lai pildītu 

ražotāja paplašinātas atbildības saistības; 

b) ir ar vajadzīgajiem darbības, 

organizatoriskajiem un finansiālajiem 

līdzekļiem, lai pildītu ražotāja paplašinātas 

atbildības saistības; 

 

Grozījums Nr.  64 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 8. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

8.a pants – 4. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) sedz visas atkritumu 

apsaimniekošanas izmaksas par 

produktiem, ko ražotājs laiž Savienības 

tirgū, tostarp par visiem šādiem 

elementiem: 

a) sedz šādas atkritumu 

apsaimniekošanas izmaksas par 

produktiem, ko ražotājs laiž Savienības 

tirgū: 

-  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 dalītu savākšanu, 

šķirošanu pārstrādei, sagatavošanu 

atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, kā 

arī par pārstrādi un citām reģenerācijas 

darbībām, kas vajadzīgas, 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 

– izmaksas par pienācīgas 

informācijas sniegšanu atkritumu 
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īpašniekiem saskaņā ar 2. punktu; īpašniekiem saskaņā ar 2. punktu; 

– izmaksas par datu ievākšanu un 

paziņošanu saskaņā ar 1. punkta trešo 

ievilkumu; 

– izmaksas par datu ievākšanu un 

paziņošanu saskaņā ar 1. punkta trešo 

ievilkumu; 

 

Grozījums Nr.  65 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 8. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

8.a pants – 4. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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; 

b) tiek diferencētas atkarībā no 

atsevišķu produktu vai līdzīgu produktu 

grupu reālajām izmaksām kalpošanas laika 

beigās, jo īpaši ņemot vērā iespējas tos 

izmantot atkārtoti, remontēt, pārstrādāt un 

ņemot vērā bīstamu vielu klātbūtni un 

tādu pastāvīgu materiālu izmantošanu, 

kuri savas īpašības nezaudē pat tad, ja tos 

pārstrādā vairākas reizes. Lai radītu 

optimālus tirgus apstākļus, kuri ļautu 

ražotājiem gūt labumu no šādas 

diferencēšanas Savienības iekšējā tirgū, 

ievieš kritēriju kopumu, kas ir pamats 

šādai diferencēšanai, un attiecīgu 

izmaksu mērīšanas metodi. Līdz ... [divi 

gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] 

Komisija veic pētījumu un sadarbībā ar 

dalībvalstīm un attiecīgajām rūpniecības 

nozarēm izveido daudzpusēju ieinteresēto 

personu platformu, lai definētu šos 

kritērijus un saskaņā ar 39. panta 2. 

punktu pieņemtu īstenošanas aktus. 

 

Grozījums Nr.  66 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 8. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

8.a pants – 5. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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. 

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 uz produktu attiecas 

ražotāja paplašinātas atbildības shēma, 

dalībvalstis nodrošina, ka atkritumu 

atlikuma apstrādes izmaksas, kas rodas, 

izmantojot produktu atkārtoti vai 

sagatavojot to atkārtotai izmantošanai, arī 

sedz ražotāja paplašinātas atbildības 

maksa. 

 

Grozījums Nr.  67 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 8. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

8.a pants – 7.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a Skaidri ir noteikts, kādi uzdevumi 

un atbildība ir citiem atkritumu 

apsaimniekošanas ķēdē iesaistītajiem 

dalībniekiem. 

 

Grozījums Nr.  68 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atkritumu rašanās novēršana Atkritumu atkārtota izmantošana un 

rašanās novēršana 
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Grozījums Nr.  69 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 1. punkts – 1. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- tiek rosināts izmantot 

resursefektīvus, izturīgus, remontējamus 

un pārstrādājamus produktus; 

- tiek sekmēta un atbalstīta 

resursefektīvu, izturīgu, atkārtoti 

izmantojamu, remontējamu un 

pārstrādājamu produktu, tostarp no 

ilgtspējīgām atjaunojamām izejvielām 

ražotu produktu, ražošana un 

izmantošana; 

 

Grozījums Nr.  70 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 1. punkts – 2. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- tiek apzināti un aptverti produkti, 

kas ir galvenie tādu izejvielu avoti, kuru 

nozīme Savienības ekonomikā ir ļoti liela 
un ar kuru apgādi saistās augsts risks, ar 

mērķi novērst šādu materiālu kļūšanu par 

atkritumiem; 

- tiek apzināti produkti, kuru būtisku 

daļu veido kritiski svarīgas izejvielas, ar 

kuru apgādi saistās augsts risks, tostarp 

piegādes drošības ziņā, un tiek rosināta to 

atkārtota izmantošana ar mērķi novērst 

šādu materiālu kļūšanu par atkritumiem; 

 

Grozījums Nr.  71 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 1. punkts – 3. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- tiek rosināts izveidot sistēmas, kas 

veicina atkārtotu izmantošanu, tostarp jo 

īpaši attiecībā uz elektriskām un 

elektroniskām iekārtām, tekstilmateriāliem 

un mēbelēm; 

- tiek atbalstīta tādu sistēmu, jo īpaši 

digitālās informācijas platformu, izveide, 

kas veicina remontēšanas un atkārtotas 

izmantošanas, atjaunošanas un 

atjaunināšanas darbības, tostarp jo īpaši 
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attiecībā uz elektriskām un elektroniskām 

iekārtām, riepām, tekstilmateriāliem, 

mēbelēm, kā arī iepakojumu, 

būvmateriāliem un būvniecībā 

izmantojamiem produktiem; 

 

Grozījums Nr.  72 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 1. punkts – 3.a ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - tiek rosināts atbalsts mazajiem un 

vidējiem uzņēmumiem (MVU), īpašu 

uzmanību pievēršot mikrouzņēmumiem, 

jaunuzņēmumiem un citiem attiecīgiem 

uzņēmēju centieniem, ar ko veicina 

izpratni, reklamē, popularizē vai tieši 

sniedz pakalpojumus, kuri saistīti ar 

novecojošu produktu uzturēšanu, 

pārstrādātu materiālu izmantošanu un 

atkritumu novēršanu kopumā saskaņā ar 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju 

un aprites ekonomikas koncepciju; 

 

Grozījums Nr.  73 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 1. punkts – 4. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- tiek samazināta atkritumu rašanās 

procesos, kas saistīti ar rūpniecisko 

ražošanu, minerālu ieguvi, būvniecību un 

nojaukšanu, ņemot vērā labākos pieejamos 

tehniskos paņēmienus; 

- tiek veicināta resursefektivitāte un 

samazināta atkritumu rašanās procesos, kas 

saistīti ar rūpniecisko ražošanu, 

izgatavošanu, minerālu ieguvi, būvniecību 

un nojaukšanu, ņemot vērā labākos 

pieejamos tehniskos paņēmienus, ja vien 

uz tiem jau neattiecas Direktīvas 

2010/75/ES prasības; 
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Grozījums Nr.  74 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 1. punkts – 4.a ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -  tiek pieņemti/veicināti/izveidoti 

rūpnieciskās simbiozes risinājumi, 

izmantojot blakusproduktus un atkritumu 

reģenerāciju un pārstrādi; 

 

 

Grozījums Nr.  75 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 1. punkts – 4.b ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - tiek samazināts bīstamo vielu 

saturs materiālos un produktos, 

piemēram, nosakot mērķus, veicinot 

komunikāciju vai nodrošinot, ka 

informācija par bīstamām vielām tiek 

sniegta visā piegādes ķēdē; 

 

Grozījums Nr.  76 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 1. punkts – 4.c ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - tiek samazināts komerciālo 

atkritumu un nebīstamu rūpniecisko 

atkritumu daudzums, kas rodas 

komercijas un pakalpojumu sniegšanas 

procesos; 
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Grozījums Nr.  77 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 1. punkts – 4.d ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - tiek samazināta atkritumu 

radīšana un emisijas, kuru cēlonis ir 

plastmasas patēriņš un plastmasas detaļu 

izmantošana, un tiek samazināts arī 

piedrazojums uz sauszemes, tostarp 

piedrazojums, kas var nonākt jūras vidē, 

un tas viss tiek darīts, lai panāktu, ka līdz 

2030. gadam jūras piesārņojums ar 

atkritumiem samazinās vismaz par 50 %; 

 

Grozījums Nr.  78 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 1. punkts – 5. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- tiek samazināta pārtikas atkritumu 

rašanās primārajā ražošanā, pārstrādē un 

izgatavošanā, mazumtirdzniecībā un citos 

pārtikas sadales kanālos, restorānos un 

sabiedriskajā ēdināšanā, kā arī 

mājsaimniecībās. 

- tiek samazināta pārtikas atkritumu 

rašanās ražošanas un iepakošanas 

procesos, primārajā ražošanā, cita starpā 

arī saistībā ar zudumiem pēc ražas 

novākšanas un tīši nenovāktu 

lauksaimniecības produktu ražu, un 

piegādes ķēdēs, pārstrādē un izgatavošanā, 

mazumtirdzniecībā un citos pārtikas 

sadales kanālos, restorānos un 

sabiedriskajā ēdināšanā, kā arī 

mājsaimniecībās, un tas tiek darīts, lai 

nodrošinātu, ka līdz 2025. gadam pārtikas 

atkritumu daudzums samazinās vismaz 

par 30 % un līdz 2030. gadam — vismaz 

par 50 %. 

 

Grozījums Nr.  79 

Direktīvas priekšlikums 
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1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 1. punkts – 5.a ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - tiek samazināta izlietotā 

iepakojuma radīšana, nosakot 

samazināšanas mērķus saskaņā ar 

Direktīvas 94/62/EK 4. pantu; 

 

Grozījums Nr.  80 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 1. punkts – 5.b ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - tiek prasīts ziņot par gadījumiem, 

kad ir konstatēta produktu plānota 

nolietošanās, un tiek apkarota šādu 

produktu tirdzniecība valstu tirgos; 

 

Grozījums Nr.  81 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 1. punkts – 5.c ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - tiek izveidotas izglītības un 

apmācības programmas, kas uzsver 

aprites ekonomikas sniegto labumu, un 

tiek izstrādātas pastāvīgas komunikācijas 

un regulāras izglītošanas kampaņas, lai 

veidotu izpratni par atkritumu rašanās 

novēršanu un par šajā direktīvā 

noteiktajiem atkārtotas izmantošanas un 

pārstrādes mērķiem. 
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Grozījums Nr.  82 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis uzrauga un novērtē 

atkritumu rašanās novēršanas pasākumu 

īstenošanu. Tālab tās izmanto piemērotus 

kvalitatīvos vai kvantitatīvos rādītājus un 

mērķrādītājus, jo īpaši attiecībā uz sadzīves 

atkritumu daudzumu (uz vienu 

iedzīvotāju), ko likvidē vai izmanto 

enerģijas reģenerācijai. 

2. Dalībvalstis izveido atkritumu 

rašanās novēršanas programmas, kuru 

mērķis ir panākt, ka samazinās atkritumu 

rašanās, un ko panāk, piemēram, mērot 

atkritumu svaru uz vienu iedzīvotāju. 

Dalībvalstis uzrauga un novērtē atkritumu 

rašanās novēršanas pasākumu īstenošanu. 

Tālab tās izmanto piemērotus kvalitatīvos 

vai kvantitatīvos rādītājus un 

mērķrādītājus, jo īpaši attiecībā uz sadzīves 

atkritumu daudzumu (uz vienu 

iedzīvotāju), ko samazina, likvidē vai 

izmanto enerģijas reģenerācijai. 

Dalībvalstis var izmantot arī papildu 

kvalitatīvus vai kvantitatīvus rādītājus, 

tostarp rādītājus, ar kuriem īsteno 

monitoringu attiecībā uz tādu atkritumu 

radīšanu, kas nav sadzīves atkritumi. 

 

Grozījums Nr.  83 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis uzrauga un novērtē 

pārtikas atkritumu rašanās novēršanas 

pasākumu īstenošanu, veicot pārtikas 

atkritumu mērījumus, kuru pamatā ir 

saskaņā ar 4. punktu noteiktās metodikas. 

3. Dalībvalstis uzrauga un novērtē 

pārtikas atkritumu rašanās novēršanas 

pasākumu īstenošanu, veicot pārtikas 

atkritumu līmeņu mērījumus, kuru pamatā 

ir vienota metodika. Līdz 2017. gada 31. 

decembrim Komisija pieņem deleģētu 

aktu saskaņā ar 38.a pantu, lai noteiktu 

metodiku, tostarp kvalitātes prasību 

minimumu, vienotai pārtikas atkritumu 

līmeņu mērīšanai. 
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Grozījums Nr.  84 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Dalībvalstis veic visus 

nepieciešamos pasākumus, lai panāktu, 

ka ražotāji nodrošina piekļuvi 

instrukcijām, rezerves daļām, tehniskajai 

informācijai vai jebkādiem citiem 

instrumentiem, aprīkojumam vai 

programmatūrai, kad to pieprasa atzīts 

operators, kurš nodarbojas ar 

sagatavošanu atkārtotai izmantošanai vai 

atkārtotu izmantošanu. 

 

Grozījums Nr.  85 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9.a punkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

10. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 9a) direktīvas 10. panta 2. punktu 

aizstāj ar šādu: 

“2. Ja nepieciešams saskaņot ar 1. 

punktu un vienkāršot vai uzlabot 

reģenerāciju, atkritumus savāc atsevišķi, ja 

tas no tehniskā, ekoloģiskā un 

ekonomiskā viedokļa praktiski izdarāms, 

un tos nejauc ar citiem atkritumiem vai 

citu materiālu, kam ir atšķirīgas īpašības.” 

“2. Lai panāktu atbilstību 1. punkta 

prasībām un atvieglotu vai uzlabotu 

reģenerāciju, atkritumus savāc atsevišķi un 

nejauc ar citiem atkritumiem vai citu 

materiālu, kam ir atšķirīgas īpašības.”; 

 

Grozījums Nr.  86 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 9.b punkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

10. pants – 2.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts  Grozījums 

 9b) direktīvas 10. pantam pievieno 

šādu punktu: 

 “2.a Attiecīgā gadījumā dalībvalstis 

veic nepieciešamos pasākumus, lai pirms 

reģenerācijas veiktu bīstamo atkritumu 

dekontamināciju.”; 

 

Grozījums Nr.  87 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 10. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 2008/98/EK 

11. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis vajadzības gadījumā 

veic pasākumus, lai veicinātu sagatavošanu 

atkārtotai izmantošanai, konkrētāk, veicina 

atkārtotas izmantošanas un remontu tīklu 

izveidi un atbalstīšanu, atvieglo šādu tīklu 

piekļuvi atkritumu vākšanas punktiem un 

veicina ekonomisku instrumentu, 

iepirkuma kritēriju, kvantitatīvu mērķu vai 

citus pasākumu izmantošanu. 

1. Dalībvalstis veic pasākumus, lai 

veicinātu sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, konkrētāk, veicina 

operatoru, kas nodarbojas ar 

sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, un 

tīklu izveidi un atbalsta tos, atvieglo šādu 

tīklu piekļuvi atkritumu vākšanas punktiem 

un iekārtām un veicina ekonomisku 

instrumentu, iepirkuma kritēriju vai citu 

pasākumu izmantošanu. 

 

Grozījums Nr.  88 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 10. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

11. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 ba) panta 2. punkta ievaddaļu aizstāj 

ar šādu: 

“Lai sasniegtu atbilstību šīs direktīvas 

mērķiem un Eiropā veidotu pārstrādājošu 

sabiedrību ar augstu resursu efektivitātes 

līmeni, dalībvalstis veic vajadzīgos 

pasākumus, lai sasniegtu šādus mērķus:” 

„Lai sasniegtu atbilstību šīs direktīvas 

mērķiem un Eiropā veidotu aprites 

ekonomiku ar augstu resursu efektivitātes 

līmeni, dalībvalstis veic vajadzīgos 

pasākumus, lai sasniegtu šādus mērķus:” 
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Grozījums Nr.  89 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 10. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

11. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) pantā iekļauj šādu punktu: 

 “2.a  Komisija izvērtē, vai ir lietderīgi 

noteikt mērķi attiecībā uz atkritumeļļu 

reģenerāciju un atkārtotu rafinēšanu. 

Šāds mērķis ietver gan reģenerāciju, gan 

atkārtotu rafinēšanu. Tādēļ Komisija līdz 

2018. gadam iesniedz ietekmes 

novērtējumu.”; 

 

Grozījums Nr.  90 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 10. punkts – e apakšpunkts 

Direktīva 2008/98/EK 

11. pants – 3. punkts  – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Igaunijai, Grieķijai, Horvātijai, Latvijai, 

Maltai, Rumānijai un Slovākijai var 

papildus dot vēl piecus gadus 2. punkta c) 

un d) apakšpunktā norādīto mērķu 

sasniegšanai. Dalībvalstis par nodomu 

izmantot šo noteikumu Komisijai paziņo ne 

vēlāk kā 24 mēnešus pirms attiecīgajiem 2. 

punkta c) un d) apakšpunktā noteiktajiem 

termiņiem. Ja termiņš ir pagarināts, 

dalībvalsts veic attiecīgos pasākumus, lai 

atkārtotai izmantošanai sagatavoto un 

pārstrādāto sadzīves atkritumu apjomu 

palielinātu līdz vismaz 50 % un 60 % pēc 

masas attiecīgi līdz 2025. un 2030. gadam. 

Igaunijai, Grieķijai, Kiprai, Horvātijai, 

Latvijai, Maltai, Rumānijai un Slovākijai 

var papildus dot vēl piecus gadus 2. punkta 

c) un d) apakšpunktā norādīto mērķu 

sasniegšanai. Dalībvalstis par nodomu 

izmantot šo noteikumu Komisijai paziņo ne 

vēlāk kā 24 mēnešus pirms attiecīgajiem 2. 

punkta c) un d) apakšpunktā noteiktajiem 

termiņiem. Ja termiņš ir pagarināts, 

dalībvalsts veic attiecīgos pasākumus, lai 

atkārtotai izmantošanai sagatavoto un 

pārstrādāto sadzīves atkritumu apjomu 

palielinātu līdz vismaz 50 % un 60 % pēc 

masas attiecīgi līdz 2025. un 2030. gadam. 

Šīs dalībvalstis ar Komisijas palīdzību var 

sagatavot valsts gada plānus, precizējot 

mērķu sasniegšanai īstenojamos 

pasākumus. 
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Grozījums Nr.  91 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 10. punkts – e apakšpunkts 

Direktīva 2008/98/EK 

11. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a  Lai aprēķinātu 2. punkta c) un 

d) apakšpunktā un 3. punkta noteiktos 

mērķrādītājus, bioloģiski noārdāmu 

atkritumu daudzumu, kas pārveidots 

anaerobas vai aerobas noārdīšanās 

procesā, attiecīgā gadījumā var ņemt vērā, 

uzskatot to par pārstrādātu atkritumu 

daudzumu, ja apstrādes procesa rezultātā 

ir iegūts komposts, digestāts vai cits 

materiāls, kura lielāko daļu pēc papildu 

pārstrādāšanas (ja tāda ir vajadzīga) 

izmanto kā pārstrādātu produktu, 

materiālu vai vielu. 

 

Grozījums Nr.  92 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 10. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

11. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 fa) pantam pievieno šādu 5.a punktu: 

 “5.a Dalībvalstis veic nepieciešamos 

pasākumus, lai sekmētu bīstamo 

atkritumu dekontamināciju pirms to 

pārstrādes un atkārtotas izmantošanas 

darbībām.”;  

 

Grozījums Nr.  93 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 11. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

11.a pants – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Aprēķinos, kurus veic, lai noteiktu, 

vai 11. panta 2. punkta c) un d) 

apakšpunktā un 11. panta 3. punktā 

noteiktie mērķrādītāji ir sasniegti, 

dalībvalstis var ņemt vērā sakarā ar 

sadedzināšanu pārstrādāto metālu 

daudzumu proporcionāli sadedzināto 

sadzīves atkritumu īpatsvaram ar 

nosacījumu, ka pārstrādātie metāli atbilst 

noteiktām kvalitātes prasībām. 

5. Aprēķinos, kurus veic, lai noteiktu, 

vai 11. panta 2. punkta c) un d) 

apakšpunktā un 11. panta 3. punktā 

noteiktie mērķrādītāji ir sasniegti, 

dalībvalstis var ņemt vērā sakarā ar 

sadedzināšanu pārstrādāto metālu 

daudzumu proporcionāli enerģijas 

reģenerācijas un sadedzināto sadzīves 

atkritumu īpatsvaram ar nosacījumu, ka 

pārstrādātie metāli atbilst noteiktām 

kvalitātes prasībām. 

 

Grozījums Nr.  94 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 11. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

11.a pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Lai nodrošinātu saskaņotus 

nosacījumus 5. punkta piemērošanai, 

Komisija saskaņā ar 38.a pantu pieņem 

deleģētos aktus, ar ko nosaka kopīgu 

metodiku, kā aprēķināt sakarā ar 

sadedzināšanu pārstrādāto metālu masu, 

tostarp kvalitātes kritērijus pārstrādātajiem 

metāliem. 

6. Lai nodrošinātu saskaņotus 

nosacījumus 5. punkta piemērošanai, 

Komisija saskaņā ar 38.a pantu pieņem 

deleģētos aktus, ar ko nosaka kopīgu 

metodiku, kā aprēķināt sakarā ar enerģijas 

reģenerāciju un sadedzināšanu pārstrādāto 

materiālu masu, tostarp kvalitātes 

kritērijus pārstrādātajiem materiāliem. 

 

Grozījums Nr.  95 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 12.a punkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

15. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 12a) direktīvas 15. pantam pievieno 

šādu punktu: 

 “4.a  Saskaņā ar Direktīvu 2014/24/ES 

dalībvalstis var veikt pasākumus, lai 
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nodrošinātu, ka atkritumu 

apsaimniekošanas operatoru atlases 

procedūra, ko īsteno vietējās iestādes un 

organizācijas, kuras produktu ražotāja 

vārdā īsteno ražotāja paplašinātu 

atbildību, ietver sociālās klauzulas nolūkā 

atbalstīt sociālo un uz solidaritāti balstīto 

uzņēmumu un platformu lomu.”; 

 

Grozījums Nr.  96 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 12.b punkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

20. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 12b) direktīvas 20. pantam pievieno 

šādu punktu: 

 „Dalībvalstis izveido atsevišķas atkritumu 

savākšanas plūsmas mājsaimniecību 

radītajiem bīstamajiem atkritumiem, lai 

nodrošinātu, ka tiek veikta pareiza 

bīstamo atkritumu apstrāde un ka šie 

atkritumi nepiesārņo citas sadzīves 

atkritumu plūsmas.”; 

 

Grozījums Nr.  97 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 12.c punkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

21. pants 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 12c) direktīvas 21. pantu aizstāj ar 

šādu: 

"1. Neskarot 18. un 19. pantā 

paredzētos pienākumus saistībā ar bīstamu 

atkritumu apsaimniekošanu, dalībvalstis 

veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 

to, ka: 

"1. Neskarot 18. un 19. pantā 

paredzētos pienākumus saistībā ar bīstamu 

atkritumu apsaimniekošanu, dalībvalstis 

veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 

to, ka: 

a) ja tas ir tehniski realizējams, a) ja tas ir tehniski realizējams, 
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atkritumeļļas savāc atsevišķi; atkritumeļļas savāc atsevišķi; 

b) atkritumeļļas apstrādā saskaņā ar 4. 

un 13. pantu; 

b) atkritumeļļas apstrādā saskaņā ar 4., 

11. un 13. pantu; 

c) ja tas ir tehniski realizējams un 

ekonomiski pamatoti, atkritumeļļas ar 

dažādām īpašībām nesajauc un 

atkritumeļļas nesajauc ar cita veida 

atkritumiem vai vielām, ja šāda sajaukšana 

traucē to apstrādi. 

c) ja tas ir tehniski realizējams un 

ekonomiski pamatoti, atkritumeļļas ar 

dažādām īpašībām nesajauc un 

atkritumeļļas nesajauc ar cita veida 

atkritumiem vai vielām, ja šāda sajaukšana 

traucē to apstrādi. 

2.  Lai atkritumeļļas savāktu atsevišķi 

un atbilstoši apstrādātu, dalībvalstis 

saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem 

var piemērot papildu pasākumus, 

piemēram tehniskas prasības, ražotāja 

atbildību, ekonomiskus instrumentus vai 

brīvprātīgas vienošanās. 

2. Lai sekmētu 11. pantā paredzēto 

mērķu īstenošanu attiecībā uz 

atkritumeļļu savākšanu un reģenerāciju 

un lai atkritumeļļas savāktu atsevišķi un 

atbilstoši apstrādātu, dalībvalstis saskaņā ar 

attiecīgās valsts tiesību aktiem var 

piemērot papildu pasākumus, piemēram, 

tehniskas prasības, ražotāja atbildību, 

ekonomiskus instrumentus vai brīvprātīgas 

vienošanās. 

3.  Ja atkritumeļļas saskaņā ar 

attiecīgās valsts tiesību aktiem ir 

jāreģenerē, dalībvalstis var norādīt, ka 

šādas atkritumeļļas reģenerē, ja tas ir 

tehniski realizējams un gadījumos, kad 

piemērojams Regulas (EK) Nr. 1013/2006 

11. un 12. pants, ierobežot atkritumeļļu 

pārrobežu sūtījumus no savas teritorijas uz 

sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas 

iekārtām, lai dotu priekšroku atkritumeļļu 

reģenerācijai.” 

3.  Kad piemērojams Regulas (EK) Nr. 

1013/2006 11. un 12. pants, dalībvalstis 

ierobežo atkritumeļļu pārrobežu sūtījumus 

no savas teritorijas uz sadedzināšanas vai 

līdzsadedzināšanas iekārtām, lai dotu 

priekšroku atkritumeļļu reģenerācijai.”. 

 

Grozījums Nr.  98 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 13. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

22. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina bioloģisko 

atkritumu dalīto savākšanu, ja tas ir 

tehniskā, vidiskā un ekonomiskā ziņā 

praktiski iespējami un lietderīgi, lai 

nodrošinātu attiecīgos komposta kvalitātes 

standartus un sasniegtu 11. panta 2. punkta 

Dalībvalstis nodrošina bioloģisko 

atkritumu dalīto savākšanu, lai nodrošinātu 

attiecīgos kompostēšanas un noārdīšanās 

kvalitātes standartus un sasniegtu 11. panta 

2. punkta a), c) un d) apakšpunktā un 3. 

punktā noteiktos mērķrādītājus. 
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a), c) un d) apakšpunktā un 3. punktā 

noteiktos mērķrādītājus. 

 

Grozījums Nr.  99 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 13. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

22. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) bioloģisko atkritumu pārstrādi, 

tostarp kompostēšanu un sadalīšanos; 

a) bioloģisko atkritumu un no 

bioloģiskiem materiāliem ražota 

iepakojuma pārstrādi, tostarp 

kompostēšanu un noārdīšanos; 

 

Grozījums Nr.  100 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 13. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

22. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca)  bioloģisko atkritumu izmantošanu 

no atjaunojamiem energoresursiem 

iegūtas enerģijas ražošanai, jo īpaši 

modernas biodegvielas ražošanu aviācijai. 

 

Grozījums Nr.  101 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 13. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

22. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ņemot vērā šā panta 1. un 2. punktu, 

Komisija līdz 2018. gada 31. decembrim 

publicē pamatnostādnes par to, kā izveidot 

bioloģisko atkritumu savākšanas un 

apstrādes sistēmas. 



 

PE582.196v02-00 52/60 AD\1106026LV.docx 

LV 

 

Grozījums Nr.  102 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 13.a punkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

24. punkts – b apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 13a) direktīvas 24. panta 

b) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

b) atkritumu reģenerācija. b) nebīstamo atkritumu reģenerācija. 

 

Grozījums Nr.  103 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 16. punkts – a daļa – ii apakšpunkts 

Direktīva 2008/98/EK 

28. pants – 3. punkts – f apakšpukts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f)  pasākumi, lai apkarotu visa veida 

piedrazošanu un satīrītu visa veida drazas. 

f)  pasākumi, lai apkarotu un novērstu 

visa veida piedrazošanu un satīrītu visa 

veida drazas. 

 

Grozījums Nr.  104 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 16. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2008/98/EK 

28. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba)  pantam pievieno šādu 5.a punktu: 

 “5.a Darbības, ar ko samazina jūras 

piedrazojumu, cita starpā ir šādas: 

 a)  preventīvi pasākumi attiecībā uz 

vienreiz lietojamiem plastmasas 

izstrādājumiem un iepakojuma veidiem, 

kas visbiežāk atrodami jūras un 

sauszemes piedrazojumā; 
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 b)  atbalsts atkārtoti izmantojamam 

iepakojumam un atkārtoti uzpildāmiem 

traukiem; 

 c)  nepārstrādājamu un grūti 

pārstrādājamu materiālu aizstāšana; 

 d)  tiek ieviestas depozīta sistēmas, lai 

veicinātu atkritumu savākšanu un 

nepieļautu piedrazošanu; 

 e)  plastmasas aizstāšana gatavajos 

izstrādājumos, tādos kā kosmētikas 

līdzekļi, mazgāšanas līdzekļi un 

personīgās higiēnas preces, kas bieži ir 

atrodami jūras un sauszemes 

piedrazojumā.” 

 

Grozījums Nr.  105 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 21. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

37. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Datus, ko dalībvalsts paziņojusi 

saskaņā ar šo pantu, iesniedz kopā ar 

kvalitātes pārbaudes ziņojumu un ziņojumu 

par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 11.a 

panta 4. punktu. 

4. Datus, ko dalībvalsts paziņojusi 

saskaņā ar šo pantu, iesniedz kopā ar 

kvalitātes pārbaudes ziņojumu, ko 

sagatavo pēc saskaņota formāta, un 

ziņojumu par pasākumiem, kas veikti 

saskaņā ar 11.a panta 4. punktu. 

 

Grozījums Nr.  106 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 21. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

37. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Komisija caurskata datus, kas 

paziņoti saskaņā ar šo pantu, un publicē 

ziņojumu par šīs caurskatīšanas 

rezultātiem. Ziņojumā ietver datu vākšanas 

organizatoriskā aspekta, datu avotu un 

5. Komisija caurskata datus, kas 

paziņoti saskaņā ar šo pantu, un publicē 

ziņojumu par šīs caurskatīšanas 

rezultātiem. Ziņojumā ietver datu vākšanas 

organizatoriskā aspekta, datu avotu un 
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dalībvalstu izmantotās metodikas, kā arī 

minēto datu pilnīguma, ticamības, 

savlaicīguma un konsekvences 

novērtējumu. Šis novērtējums var ietvert 

konkrētus ieteikumus par veicamajiem 

uzlabojumiem. Ziņojumu sagatavo ik pēc 

trim gadiem. 

dalībvalstu izmantotās metodikas, kā arī 

minēto datu pilnīguma, ticamības, 

savlaicīguma un konsekvences, kā arī 

atklāto datu pieejamības novērtējumu. Šis 

novērtējums var ietvert konkrētus 

ieteikumus par veicamajiem 

uzlabojumiem. Ziņojumu sagatavo deviņu 

mēnešu laikā pēc tam, kad dalībvalstis 

pirmoreiz paziņojušas datus, un pēc tam 

reizi trijos gados. 

 

Grozījums Nr.  107 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 21. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

37. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 

ar kuriem nosaka formātu datu paziņošanai 

saskaņā ar saskaņā ar 1. un 2. punktu un 

ziņojuma sagatavošanai par aizbēršanu. 

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

39. panta 2. punktā minēto procedūru. 

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 

ar kuriem nosaka datu atkārtotas 

izmantošanas un atklāto datu mērķiem 

atbilstošu formātu datu paziņošanai 

saskaņā ar saskaņā ar 1. un 2. punktu un 

ziņojuma sagatavošanai par aizbēršanu. 

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

39. panta 2. punktā minēto procedūru. 

 

Grozījums Nr.  108 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 22. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

38. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija var izstrādāt vadlīnijas, kā 

interpretēt reģenerācijas un apglabāšanas 

definīcijas. 

Komisija var izstrādāt vadlīnijas, kā 

interpretēt atkritumu rašanās novēršanas, 

atkārtotas izmantošanas, reģenerācijas un 

apglabāšanas definīcijas. 

 

Grozījums Nr.  109 

Direktīvas priekšlikums 
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1. pants – 25.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 25a) Saskaņā ar šīs direktīvas 

pielikumu pievieno VIa pielikumu. 

 

Grozījums Nr.  110 

Direktīvas priekšlikums 

VI pielikums – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atkārtotai izmantošanai sagatavotu 

produktu un komponentu aprēķināšanas 

metode 11. panta 2. punkta c) un d) 

apakšpunkta un 11. panta 3. punkta 

vajadzībām 

Sadzīves atkritumu pārstrādes 
aprēķināšanas metode 11. panta 2. punkta 

c) un d) apakšpunkta un 11. panta 3. 

punkta vajadzībām 

 

Grozījums Nr.  111 

Direktīvas priekšlikums 

VI pielikums – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai aprēķinātu pārstrādes un 

sagatavošanas atkārtotai izmantošanai 

koriģēto rādītāju saskaņā ar 11. panta 2. 

punkta c) un d) apakšpunktu un 11. panta 

3. punktu, dalībvalstis izmanto šādu 

formulu: 

Lai aprēķinātu pārstrādes koriģēto rādītāju 

saskaņā ar 11. panta 2. punkta c) un d) 

apakšpunktu un 11. panta 3. punktu, 

dalībvalstis izmanto šādu formulu: 

 

Grozījums Nr.  112 

Direktīvas priekšlikums 

VI pielikums – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 

svītrots 
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Grozījums Nr.  113 

Direktīvas priekšlikums 

VI pielikums – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 

 

 

Grozījums Nr.  114 

Direktīvas priekšlikums 

VI pielikums – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

R: atkārtotai izmantošanai sagatavoto 

produktu un komponentu masa 

konkrētajā gadā; 

svītrots 

Grozījums Nr.  115 

Direktīvas priekšlikums 

VIa pielikums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 “VIa pielikums 

 Instrumenti, ar ko veicina atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijas 

piemērošanu un pāreju uz aprites 

ekonomiku 

 1.  Ekonomiskie instrumenti 

 1.1. Visām atkritumu kategorijām 

(sadzīves, inertie, citi) pakāpeniski 

palielina nodokļus un/vai maksu par 

atkritumu apglabāšanu poligonos. 

 1.2. Ievieš vai palielina nodokļus 

un/vai maksu par sadedzināšanu. 

 1.3. Ievieš tieša cenu atbalsta shēmas, 

lai veicinātu atkārtotu izmantošanu, 
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remontu un pārstrādi. 

 1.4. Veic ar pārstrādi un primārajām 

izejvielām saistītu pozitīvo un negatīvo 

ārējo efektu internalizāciju. 

 1.5. Piemēro zemu vai nulles PVN 

likmi lietotu produktu remontam, remonta 

materiāliem un lietotu preču pārdošanai. 

 1.6. Visā dalībvalstu teritorijā 

pakāpeniski ievieš sistēmas, ar ko nosaka 

tūlītēju samaksu par atkritumu izmešanu, 

tā rosinot sadzīves atkritumu radītājus 

samazināt atkritumu daudzumu, izmantot 

tos atkārtoti un pārstrādāt. 

 1.7. Ievieš „zaļās” nodevas vai jaunas 

maksas par atkritumu apglabāšanu 

gadījumos, kad nav spēkā ražotāja 

paplašinātas atbildības programmas. 

 1.8. Pasākumi, kurus veic, lai panāktu, 

ka gan izveidotās, gan topošās ražotāja 

atbildības shēmas kļūst izmaksu ziņā 

lietderīgākas. 

 1.9. Veic atbalsta ieguldījumus 

projektos, ar ko veicina atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijas 

piemērošanu. 

 1.10 Plašāk piemēro ražotāja atbildības 

shēmas, attiecinot tās uz jaunām 

atkritumu plūsmām. 

 1.11. Iepakojuma depozīta sistēmas un 

citas sistēmas, kas rosina sadzīves 

atkritumu radītājus un ekonomikas 

dalībniekus samazināt radīto atkritumu 

daudzumu, tos izmantot atkārtoti un 

pārstrādāt. 

 1.12. Ekonomiski stimuli pašvaldībām 

veicināt atkritumu rašanās novēršanu un 

ieviest un intensīvāk izmantot dalītas 

savākšanas sistēmas. 

 1.13. Pasākumi, ar ko cenšas panākt, lai 

atkārtota izmantošana kļūtu vērienīgāka. 

 1.14. Piemēro videi draudzīga publiskā 

iepirkuma kritērijus, ar kuriem veicina 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 

ievērošanu. 
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 1.15. Pasākumi, kurus veic, lai 

izskaustu kaitīgas subsīdijas, kas neatbilst 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai. 

 1.16. Stimuli, ar ko sekmē tādu 

produktu izstrādi un laišanu tirgū, kuri 

neveicina atkritumu rašanos (piemēram, 

labojamas preces). 

 2. Papildu pasākumi 

 2.1. Aizliegums sadedzināt tieši 

pārstrādājamus atkritumus. 

 2.2. Vienreiz lietojamu un 

nepārstrādājamu produktu un 

iepakojuma tirgus ierobežošana. 

 2.3. Tehniskie un fiskālie pasākumi, ar 

ko palīdz veidot tirgu atkārtoti 

izmantojamiem ražojumiem un 

pārstrādātiem (tostarp kompostētiem) 

materiāliem un ar ko arī nodrošina 

kvalitatīvākus pārstrādātos materiālus. 

 2.4. Pasākumi, ar ko cita starpā 

piemēro nodokļu atmaksu un/vai 

atbrīvojumu no nodokļa. 

 2.5. Pasākumi, ar ko palielina 

sabiedrības informētību par to, kā pareizi 

apsaimniekot atkritumus un mazāk 

piedrazot vidi, kas cita starpā ir arī ad hoc 

kampaņas, kuras īsteno, lai panāktu 

atkritumu samazināšanos to rašanāš vietā 

un plašu līdzdalību dalītas savākšanas 

sistēmās. 

 2.6. Pasākumi, ar ko nodrošina 

pienācīgu koordināciju (arī ar digitāliem 

līdzekļiem) starp visām publiskā sektora 

iestādēm, kuras ir iesaistītas atkritumu 

apsaimniekošanā, un ar ko nodrošina arī 

citu galveno ieinteresēto personu 

līdzdalību. 

 2.7. Eiropas strukturālo un investīciju 

fondu izmantošana, lai finansētu attiecīgo 

mērķu sasniegšanai vajadzīgās atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūras 

attīstību. 

 2.8. Eiropas strukturālo un investīciju 

fondu izmantošana, lai finansētu 
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pasākumus, ar ko novērš atkritumu 

rašanos, sagatavo tos atkārtotai 

izmantošanai un nodrošina to pārstrādi. 

 2.9. Komunikācijas platformu izveide, 

lai sekmētu paraugprakses apmaiņu starp 

nozarēm, sociālajiem partneriem un 

pašvaldībām, kā arī starp dalībvalstīm. 

 2.10. Pārstrādājamā materiāla īpatsvara 

obligātā minimuma ieviešana produktiem. 

 2.11. Jebkādi citi šim nolūkam atbilstoši 

alternatīvi vai papildu pasākumi.” 
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