
 

PA\1093747LV.doc  PE582.213v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
 

2015/0274(COD) 

13.5.2016 

ATZINUMA PROJEKTS 

Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza 

Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem  

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Pavel Telička 

 



 

PE582.213v01-00 2/13 PA\1093747LV.doc 

LV 

PA_Legam 



 

PA\1093747LV.doc 3/13 PE582.213v01-00 

 LV 

ĪSS PAMATOJUMS 

Eiropas Komisija 2015. gada 2. decembrī pieņēma jaunu aprites ekonomikas tiesību aktu 

kopumu, ko veido ES rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku un četri likumdošanas 

priekšlikumi par atkritumiem. Ar šo likumdošanas priekšlikumu ir iecerēts noteikt atkritumu 

samazināšanas mērķus (tostarp mērķus attiecībā uz atkritumu apglabāšanu poligonos un 

atkritumu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi), kas jāsasniedz līdz 2030. gadam. Priekšlikumā 

ir arī izklāstīts vērienīgs un reāli īstenojams atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes 

darbību ilgtermiņa plāns.  

 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas (ITRE) komiteja nolēma katru šī tiesību aktu kopuma 

dokumentu skatīt atsevišķi, taču tie visi ir savstarpēji cieši saistīti. Daudz izmaiņu attiecībā uz 

statistikas datiem un atkritumu definīcijām ir izklāstīts Atkritumu pamatdirektīvā, bet saskaņā 

ar šīm definīcijām noteiktie mērķi un pienākumi ir izklāstīti pārējās trijās direktīvās. Tātad 

visiem šiem dokumentiem ir jābūt saskaņotiem.  

 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas pārskatīto priekšlikumu, jo tas 

piedāvā ne vien plašāku, bet arī reālāk īstenojamu pieeju ar pamatīgāku holistisku skatījumu. 

Lai garantētu vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp dalībvalstīm un lai atkritumu 

apsaimniekošana Eiropas Savienībā būtu efektīva, pilnīgi noteikti ir jāpanāk, ka statistikas 

dati sniedz ticamu pārskatu par atkritumu apsaimniekošanu. Nav šaubu, ka šī joma vēl ir 

jāpilnveido. Eiropas Komisijai ir jāierosina vērienīgi, taču vienlaikus arī visām dalībvalstīm 

reāli un sasniedzami mērķi, pretējā gadījumā ES var nākties piedzīvot iekšējā tirgus šķelšanos 

un izolētas, nevis vienmērīgas attīstības tendences šajā jomā.  Ilgtermiņa vīzija ar pietiekami 

vērienīgiem mērķiem ir īstais ceļš uz turpmāko rīcību. Tomēr atzinuma sagatavotājs vēl 

šaubās par metodiku, ar ko mērķi ir noteikti, neņemot vērā to, cik tie ir atbilstoši. Turklāt pēc 

ticamu un salīdzināmu datu apkopošanas mērķi un rīcības pasākumu vēriens būs jāpārskata, 

lai tos attiecīgi pielāgotu. Atzinuma sagatavotājs arī pauž nožēlu, ka priekšlikumā nemaz nav 

pievērsta uzmanība izglītībai un informēšanai, kam vajadzētu būt pārmaiņu procesa 

galvenajiem pamatelementiem.  

 

Tiesību akti, ar ko groza direktīvu par atkritumu poligoniem, ir izstrādāti, lai uzlabotu 

atkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā, nosakot, kā līdz 2030. gadam ir jāierobežo 

atkritumu apglabāšana poligonos, un nosakot arī papildu ierobežojumus attiecībā uz atkritumu 

(tostarp bioloģisku atkritumu) dalītu savākšanu. Ar šo priekšlikumu būtu vēl vairāk jāveicina 

atkritumu šķirošana un pārstrāde atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai 

(sk. Atkritumu pamatdirektīvu). Atzinuma sagatavotājs priekšlikumu vērtē atzinīgi un piekrīt, 

ka definīcijas un precīza statistika ir visu atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu stūrakmens 

un ka bez šiem abiem minētajiem elementiem nevar noteikt, vai ir panākts progress, cenšoties 

sasniegt atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu un aprites ekonomikas mērķus.  

 

Atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt, cik liela nozīme ir informācijas un paraugprakses 

apmaiņai ne vien ES līmenī, bet arī starp dažādām ekonomikas nozarēm (tostarp atkritumu 

apsaimniekošanas nozari) un finanšu sektoru. Šādu apmaiņu varētu panākt, izveidojot 

komunikācijas platformas, kas palielinātu informētību par jauniem rūpnieciskiem 

risinājumiem un kas sniegtu pilnīgāku priekšstatu par pieejamo jaudu un sekmētu rūpniecisko 

simbiozi, un tas savukārt var ļoti lielā mērā veicināt pāreju uz pilnīgākas aprites ekonomiku. 

Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka finansējumu, ko Komisija atvēlējusi pārejas 
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procesam, varētu izmantot arī atkritumu un jo īpaši bīstamo atkritumu apstrādes pētījumu 

projektiem.  

 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē ierosinājumu padarīt ziņošanas pienākumu dalībvalstīm 

vienkāršāku, kaut gan dažviet Komisijas priekšlikums šajā ziņā nav viennozīmīgi 

interpretējams. Komisija arī ierosina noteikt, ka ziņojumi ir jāsniedz sistemātiski — reizi 

trijos gados, taču nav skaidrs, kā šie termiņi faktiski tiks ievēroti un kad tieši pēc šīs direktīvas 

transponēšanas sāksies ziņojumu iesniegšanas process, un tas ir jāzina, lai vajadzības 

gadījumā būtu pietiekami daudz laika pārdomām un papildu pasākumiem.  

 

Atzinuma sagatavotājs atbalsta ierobežojumus attiecībā uz bioloģisku atkritumu apglabāšanu 

poligonos, taču uzskata, ka bioloģiskie atkritumi obligāti būtu jāsavāc atsevišķi un ka 

Atkritumu pamatdirektīvā būtu jāpievērš vēl vairāk uzmanības nepieciešamībai obligāti 

nodrošināt bioloģisko atkritumu dalītu savākšanu. Tāpēc atzinuma sagatavotājs Atkritumu 

pamatdirektīvā ierosinās papildu grozījumus, ar ko nosaka, ka bioloģisku atkritumu dalīta 

savākšana ir obligāta, un tā panāks, lai nebūtu ne mazāko šaubu, ka abi dokumenti ir saistīti.  

 

Radušos atkritumu absolūtais daudzums katrā dalībvalstī ir ļoti atšķirīgs. Komisijas piedāvātā 

aprēķināšanas metode, pēc kuras nosaka mērķus attiecībā uz atkritumu apglabāšanu poligonos 

(procentuālā īpatsvara izteiksmē), nenodrošina, lai šis atšķirības būtu pienācīgi atspoguļotas. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Komisijai vajadzētu apsvērt arī to, kāds varētu būt 

nākamais mērķis, ņemot vērā kopējo atkritumu daudzumu, ko iespējams apglabāt poligonos, 

aprēķinot to kilogramos uz cilvēku gadā. Tā būtu vieglāk salīdzināt datus starp dalībvalstīm 

un varētu precīzāk izvērtēt, cik sekmīga ir rīcība atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 

augstākajā līmenī, t. i., cik rezultatīvi tiek novērsta atkritumu veidošanās. Šādi varētu arī 

panākt, ka samazinās kopējais katru gadu radušos atkritumu daudzums. 

 

Atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt, ka ir jāpanāk, lai būtu pareizi īstenoti un izpildīti spēkā 

esošie atkritumu apsaimniekošanas tiesību akti. Turpmāk Komisijai šajā ziņā būtu jārīkojas 

atbilstoši saistībām, kas izklāstītas Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. 

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 

6. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Liela daļa no sadzīves atkritumiem ir 

bioloģiski noārdāmi sadzīves atkritumi. 

Neapstrādātu bioloģiski noārdāmo 

atkritumu apglabāšana poligonos rada 

ievērojamu negatīvu ietekmi uz vidi, kas 

(6) Liela daļa no sadzīves atkritumiem ir 

bioloģiski noārdāmi sadzīves atkritumi. 

Neapstrādātu bioloģiski noārdāmu 

atkritumu apglabāšana poligonos ļoti 

negatīvi ietekmē vidi, jo rodas 
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izpaužas kā siltumnīcefekta gāzu emisijas 

un virszemes ūdeņu, gruntsūdeņu, augsnes 

un gaisa piesārņojums. Lai gan 

Direktīva 1999/31/EK jau paredz 

mērķrādītājus attiecībā uz bioloģiski 

noārdāmo atkritumu novirzīšanu no 

poligoniem, ir lietderīgi ieviest jaunus 

ierobežojumus par bioloģiski noārdāmu 

atkritumu apglabāšanu poligonos, 

aizliedzot apglabāt tādus bioloģiski 

noārdāmos atkritumus, kas dalītā veidā 

savākti saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 

22. pantu. 

siltumnīcefekta gāzu emisijas un virszemes 

ūdeņu, gruntsūdeņu, augsnes un gaisa 

piesārņojums. Lai gan 

Direktīvā 1999/31/EK jau ir paredzēti 

mērķrādītāji attiecībā uz bioloģiski 

noārdāmu atkritumu novirzīšanu no 

poligoniem, ir lietderīgi ieviest jaunus 

ierobežojumus bioloģiski noārdāmu 

atkritumu apglabāšanai poligonos, 

aizliedzot apglabāt poligonos bioloģiski 

noārdāmus atkritumus, kas saskaņā ar 

Direktīvas 2008/98/EK 22. pantu būtu 

jāsavāc atsevišķi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Atkritumu apglabāšana poligonos ir 

pakāpeniski jāsamazina, lai tādā veidā 

novērstu negatīvu ietekmi uz cilvēka 

veselību un vidi un lai nodrošinātu to, ka 

ekonomiskā ziņā vērtīgi atkritumu 

materiāli tiek pakāpeniski un faktiski 

reģenerēti pareizas atkritumu 

apsaimniekošanas gaitā un atbilstoši tās 

hierarhijai. Šādas samazināšanas gaitā 

būtu jāvairās no pārmērīgi lielas 
atkritumu atliku apstrādes jaudas 

radīšanas, piemēram, enerģijas 

reģenerācijā vai zemākas pakāpes 

mehāniski bioloģiskajā neapstrādātu 

sadzīves atkritumu apstrādē, jo tas varētu 

apdraudēt Savienības mērķus attiecībā uz 

ilgtermiņa gatavošanos 

Direktīvas 2008/98/EK 11. pantā noteikto 

sadzīves atkritumu atkārtotas 

izmantošanas un pārstrādes mērķrādītāju 

sasniegšanai. Līdzīgā veidā un lai 

novērstu kaitīgu ietekmi uz cilvēka 

veselību un vidi, kaut arī dalībvalstīm būtu 

(8) Atkritumu apglabāšana poligonos ir 

pakāpeniski jāsamazina, lai tādā veidā 

novērstu negatīvu ietekmi uz cilvēka 

veselību un vidi un lai nodrošinātu, ka 

ekonomiskā ziņā vērtīgi atkritumu 

materiāli tiek pakāpeniski un faktiski 

reģenerēti pareizas atkritumu 

apsaimniekošanas procesā un atbilstoši 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai, 

kas noteikta Direktīvā 2008/98/EK. 

Pakāpeniski samazinoties poligonos 

apglabājamo atkritumu daudzumam, 

atkritumu apsaimniekošana daudzās 

dalībvalstīs būtiski mainīsies. Ar labāku 

statistiku par atkritumu vākšanu un 

apstrādi vajadzētu panākt, ka neveidojas 

pārāk liela atkritumu atlikuma apstrādes 

jauda (piemēram, enerģijas reģenerācijas 

vai atkritumu atlikuma zemākas pakāpes 

mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās), 

jo tādējādi varētu mazināties iespēja 

īstenot Savienības ilgtermiņa 

sagatavošanās pasākumus saistībā ar 
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jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai 

nodrošinātu to, ka poligonos apglabā tikai 

apstrādātus atkritumus, šā pienākuma 

ievērošanas rezultātā nevajadzētu radīt 

jaudas pārpalikumu sadzīves atkritumu 

atliku apstrādē. Turklāt, lai nodrošinātu 

konsekvenci starp Direktīvas 2008/98/EK 

11. panta mērķrādītājiem un šīs direktīvas 

5. panta mērķrādītāju par poligonos 

apglabājamo atkritumu daudzuma 

samazināšanu, kā arī lai nodrošinātu 

minēto mērķrādītāju sasniegšanai 

vajadzīgās infrastruktūras un ieguldījumu 

plānošanas saskaņotību, dalībvalstīm, 

kurām var piešķirt papildu laiku, lai tās 

sasniegtu sadzīves atkritumu pārstrādes 

mērķrādītājus, pienāktos arī papildu laiks, 

lai sasniegtu šajā direktīvā paredzēto 

2030. gada mērķrādītāju par poligonos 

apglabājamo atkritumu daudzuma 

samazināšanu. 

sadzīves atkritumu atkārtotas 

izmantošanas un pārstrādes 

mērķrādītājiem, kas noteikti 
Direktīvas 2008/98/EK 11. pantā. 

Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie 

pasākumi, kas nodrošina atkritumu 

apglabāšanu poligonos tikai pēc attiecīgas 

apstrādes, tomēr, lai nepieļautu kaitīgu 

ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, tāpat 

arī būtu jāpanāk, ka šā pienākuma izpildes 

rezultātā neveidojas pārāk liela sadzīves 

atkritumu atlikuma apstrādes jauda un ka 

būs vieglāk nodrošināt ļoti kvalitatīvu 

šķiroto materiālu. Turklāt, lai nodrošinātu 

konsekvenci starp Direktīvas 2008/98/EK 

11. panta mērķrādītājiem un šīs direktīvas 

5. panta mērķrādītāju par poligonos 

apglabājamo atkritumu daudzuma 

samazināšanu un lai minēto mērķrādītāju 

sasniegšanai vajadzīgās infrastruktūras un 

ieguldījumu plānošana būtu saskaņota, 

dalībvalstīm, kurām var atvēlēt papildu 

laiku sadzīves atkritumu pārstrādes 

mērķrādītāju sasniegšanai, pienāktos arī 

papildu laiks šajā direktīvā 2030. gadam 

paredzētā mērķrādītāja sasniegšanai 

attiecībā uz poligonos apglabājamo 

atkritumu daudzuma samazināšanu. Arī 

atkritumu sūtījumi Savienībā ir jāplāno 

saskaņoti, lai nodrošinātu, ka atkritumu 

apstrāde ir izmaksu ziņā maksimāli 

lietderīga un ka tā ir maksimāli 

ilgtspējīga. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Komisijai vajadzētu arī apsvērt, vai 

būtu lietderīgi noteikt mērķi attiecībā uz 

kopējo atkritumu daudzumu, ko iespējams 
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apglabāt poligonos, aprēķinātu 

kilogramos uz cilvēku gadā. Tas ļautu 

vieglāk salīdzināt datus starp dalībvalstīm 

un varētu precīzāk izvērtēt, cik sekmīga ir 

rīcība atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhijas augstākajā līmenī, t. i., cik 

rezultatīvi tiek novērsta atkritumu 

veidošanās. Šādi varētu arī panākt, ka 

samazinās kopējais katru gadu radušos 

atkritumu daudzums. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

8.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8b) Lai būtu vieglāk sasniegt 

Direktīvā 1999/31/EK noteiktos mērķus, 

Komisijai būtu jāveicina koordinēšana, kā 

arī informācijas un paraugprakses 

apmaiņa gan starp dalībvalstīm, gan starp 

dažādām ekonomikas nozarēm (tostarp 

atkritumu apsaimniekošanas nozari) un 

finanšu sektoru. To varētu panākt, 

izveidojot komunikācijas platformas, kas 

palielinātu informētību par jauniem 

rūpnieciskiem risinājumiem un sniegtu 

pilnīgāku priekšstatu par pieejamo jaudu 

un kas palīdzētu veidot saikni starp 

atkritumu apsaimniekošanas nozari un 

finanšu sektoru un arī sekmētu 

rūpniecisko simbiozi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

8.c apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8c) Ir būtiski svarīgi panākt, lai būtu 

pareizi īstenoti un izpildīti spēkā esošie 

atkritumu apsaimniekošanas tiesību akti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Dalībvalstu paziņotie statistikas dati ir 

būtiski, lai Komisija varētu novērtēt 

atkritumu jomā pieņemto tiesību aktu 

izpildi visās dalībvalstīs. Statistikas 

kvalitāte, uzticamība un salīdzināmība būtu 

jāuzlabo, ieviešot vienotu kontaktpunktu 

visiem ar atkritumiem saistītajiem datiem, 

svītrojot novecojušās prasības par 

ziņošanu, salīdzinoši novērtējot valstu 

izmantoto ziņošanas metodiku un ieviešot 

datu kvalitātes pārbaudes ziņojumu. 

Atkritumu apsaimniekošanas jomā 

paziņoto statistikas datu ticamība ir 

ārkārtīgi svarīga sekmīgai [tiesību aktu] 

īstenošanai un dalībvalstu sniegto datu 

salīdzināmības nodrošināšanai. Tāpēc būtu 

jāprasa, lai dalībvalstis, kad tās sagatavo 

ziņojumus par atbilstību 

Direktīvas 1991/31/EK mērķrādītājiem, 

izmantotu jaunāko metodiku, ko 

izstrādājusi Komisija un dalībvalstu 

statistikas biroji. 

(11) Dalībvalstu paziņotie statistikas dati ir 

būtiski, lai Komisija varētu novērtēt 

atkritumu jomā pieņemto tiesību aktu 

izpildi visās dalībvalstīs. Statistikas 

kvalitāte, uzticamība un salīdzināmība būtu 

jāuzlabo, 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. 

Atkritumu apsaimniekošanas jomā 

paziņoto statistikas datu ticamība ir 

ārkārtīgi svarīga sekmīgai [tiesību aktu] 

īstenošanai un dalībvalstu sniegto datu 

salīdzināmības nodrošināšanai. Tāpēc būtu 

jāprasa, lai dalībvalstis, kad tās sagatavo 

ziņojumus par atbilstību 

Direktīvas 1991/31/EK mērķrādītājiem, 

izmantotu jaunāko metodiku, ko 

izstrādājusi Komisija un dalībvalstu 

statistikas biroji. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Kopā ar sadzīves atkritumiem 

savāktu bīstamo atkritumu apglabāšana 

poligonos var apdraudēt cilvēka veselību 

un vidi. Bīstamo atkritumu apstrādes 

pētījumu projekti palīdzētu samazināt 

attiecīgo poligonos šādi apglabātu 

atkritumu daudzumu. Tādēļ šādām 

programmām varētu izmantot Savienības 

finansējumu, kas atvēlēts, lai veicinātu 

pāreju uz aprites ekonomiku. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) 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 

minētajā nolīgumā sniegtos norādījumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts 

Direktīva 1999/31/EK 

5. pants – 7. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Vēlākais līdz 2024. gada 31. decembrim 

Komisija izskata 5. punktā noteikto 

mērķrādītāju, lai to samazinātu un ieviestu 

ierobežojumus attiecībā uz tādu nebīstamu 

atkritumu apglabāšanu, kas nav sadzīves 

atkritumi. Tālab Komisija nosūta Eiropas 

Parlamentam un Padomei ziņojumu, kuram 

vajadzības gadījumā pievieno [tiesību akta] 

priekšlikumu. 

7. Vēlākais līdz 2024. gada 31. decembrim 

Komisija izskata 5. punktā noteikto 

mērķrādītāju, lai to samazinātu un ieviestu 

ierobežojumus attiecībā uz tādu nebīstamu 

atkritumu apglabāšanu, kas nav sadzīves 

atkritumi. Komisija arī apsver, vai ir 

lietderīgi noteikt mērķi attiecībā uz kopējo 

atkritumu daudzumu, ko iespējams 

apglabāt poligonos, aprēķinātu 

kilogramos uz cilvēku gadā. Tālab 

Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un 

Padomei ziņojumu, kuram vajadzības 

gadījumā pievieno [tiesību akta] 

priekšlikumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

Direktīva 1999/31/EK 

14.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5a) iekļauj šādu 14.a pantu: 

 „14.a pants 

 Instrumenti, ar ko veicina pāreju uz 

pilnīgākas aprites ekonomiku 

 1. Lai veiksmīgāk sasniegtu šajā direktīvā 

noteiktos mērķus, dalībvalstis izmanto 

direktīvas IIIa pielikumā norādītos 

instrumentus vai veic tajā noteiktos 

pasākumus. 

 2. Līdz ... [norādīt datumu: astoņpadsmit 

mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 

dienas] un pēc tam reizi piecos gados 

dalībvalstis dara Komisijai zināmu, kādus 

instrumentus tās ir izmantojušas vai 

kādus pasākumus veikušas saskaņā ar šā 

panta 1. punktu.”; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns) 

Direktīva 1999/31/EK 

IIIa pielikums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 10a) pievieno IIIa pielikumu, kā noteikts 

šīs direktīvas pielikumā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums (jauns) 

Direktīva 1999/31/EK 

IIIa pielikums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 PIELIKUMS 

 Pievieno šādu IIIa pielikumu. 

 „IIIa pielikums 

 Instrumenti, ar ko veicina pāreju uz 

pilnīgākas 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 vai vispār 

aizliedz dedzināt pārstrādājamus 

atkritumus. 

 1.3. Visā dalībvalstu teritorijā pakāpeniski 

ievieš sistēmas, ar ko nosaka tūlītēju 

samaksu par atkritumu izmešanu, tā 

rosinot sadzīves atkritumu radītājus 
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samazināt atkritumu daudzumu, izmantot 

tos atkārtoti un pārstrādāt. 

 1.4. Pasākumi, kurus veic, lai panāktu, ka 

gan izveidotās, gan topošās ražotāja 

atbildības shēmas kļūst izmaksu ziņā 

lietderīgākas. 

 1.5. Plašāk piemēro ražotāja atbildības 

shēmas, attiecinot tās uz jaunām 

atkritumu plūsmām. 

 1.6. Ekonomiski stimuli pašvaldībām, lai 

tās veicinātu rīcību, kas palīdz novērst 

atkritumu veidošanos, un lai tās ieviestu 

un intensīvāk izmantotu dalītas 

savākšanas sistēmas. 

 1.7. Pasākumi, ar ko cenšas panākt, lai 

atkārtota izmantošana kļūtu vērienīgāka. 

 1.8. Pasākumi, kurus veic, lai izskaustu 

kaitīgas subsīdijas, kas neatbilst 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai. 

 2. Papildu pasākumi 

 2.1. 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. 

 2.2. Pasākumi, ar ko palielina sabiedrības 

informētību par to, kā pareizi 

apsaimniekot atkritumus un mazāk 

piegružot vidi, kas cita starpā ir arī īpašas 

akcijas, kuras īsteno, lai panāktu 

atkritumu samazināšanos tieši tur, kur tie 

rodas, un lai panāktu plašu līdzdalību 

dalītas savākšanas sistēmās. 

 2.3. Pasākumi, ar ko nodrošina pienācīgu 

koordināciju (arī ar digitāliem līdzekļiem) 

starp visām publiskā sektora iestādēm, 

kuras atbildīgas par atkritumu 

apsaimniekošanu, un ar ko nodrošina arī 

citu galveno ieinteresēto personu 

līdzdalību. 

 2.4. Izmanto Eiropas strukturālos un 

investīciju fondus, lai finansētu attiecīgo 

mērķu sasniegšanai vajadzīgās atkritumu 
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apsaimniekošanas infrastruktūras 

attīstību. 

 2.5. Izveido komunikācijas platformas, lai 

sekmētu paraugprakses apmaiņu starp 

nozarēm un arī starp dalībvalstīm. 

 2.6. Jebkādi citi šim nolūkam atbilstoši 

alternatīvi vai papildu pasākumi.” 

Or. en 

 

 

 

 


