
CM\857266LV.doc PE458.705

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

11.2.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0645/2010, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais F.C., 
par izlietotā iepakojuma rašanās novēršanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Norādot uz izlietotā iepakojuma apjoma pastāvīgu palielināšanos, lūgumraksta iesniedzējs 
iestājas par labāku izlietotā iepakojuma rašanās novēršanu, izlietotā iepakojuma atkārtotu 
lietošanu un prasībām ražotājiem un piegādātājiem izmantot videi draudzīgu iepakojumu. 
Lūgumraksta iesniedzējs neuzskata par pietiekamiem noteikumus, ko paredz Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, un lūdz 
Eiropas Parlamentu nodrošināt, ka tiek veikti pasākumi, kas vajadzīgi, lai uzlabotu ES tiesību 
aktus par izlietotā iepakojuma rašanās novēršanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 8. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī.

Izlietotā iepakojuma rašanās novēršana ir viens no Direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un 
izlietoto iepakojumu („Iepakojuma direktīvas”) galvenajiem mērķiem1. Šai nolūkā direktīva 
nosaka, ka tirgū var laist tikai tādu iepakojumu, kas atbilst šajā direktīvā noteiktajām 
pamatprasībām. Viena no šādām prasībām paredz, ka iepakojuma tilpums un masa jāsamazina 
tā, lai tā nebūtu lielāka, kā vajadzīgs iesaiņotā produkta drošuma un higiēnas prasību 
ievērošanai, un būtu pieņemama patērētājiem. Saskaņotais standarts EN 13428:2004 
„Iepakojums un tara. Īpašās prasības iepakojuma ražošanai un izgatavošanai. Iepakojuma 
                                               
1 OV L 365, 31.12.1994., 10.–23. lpp.
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atkritumu daudzuma samazināšana” nosaka kritērijus un tehniskos risinājumus, lai ievērotu 
direktīvā noteikto pamatprasību samazināt iepakojumu. ES tirgū laistā iepakojuma ražotājiem 
jāievēro šīs prasības.
Dalībvalstis ir atbildīgas par Iepakojuma direktīvas īstenošanu un pārbaužu veikšanu attiecībā 
uz to, vai tirgū ieviestie iepakojuma produkti atbilst direktīvā noteiktajām prasībām, tostarp 
iepakojuma samazināšanas prasībām. Tādēļ valstu varas iestādes un tiesas var tieši iejaukties 
lietās, kad uzņēmēji neievēro valsts tiesību aktus, ar kuriem transponē Iepakojuma direktīvu. 
Pēdējos gados ir konstatējami sekmīgas tiesvedības piemēri, jo īpaši Apvienotajā Karalistē, 
saistībā ar iepakojuma samazināšanas prasības neievērošanu.
Turklāt Iepakojuma direktīva nosaka prasību dalībvalstīm īstenot papildu preventīvus 
pasākumus, piemēram, valstu preventīvās programmas, ražotāja atbildības projektus vai 
fiskālus pasākumus.

Iepakojuma direktīva arī jāskata saistībā ar citām iniciatīvām. Direktīva 2008/98/EK par 
atkritumiem1 nostiprina spēkā esošos atkritumu rašanās novēršanas noteikumus, nosakot 
dalībvalstīm līdz 2013. gadam izveidot nacionālās atkritumu rašanās novēršanas programmas, 
tostarp īpašus atkritumu rašanās novēršanas pasākumus. Komisija izstrādās pamatnostādnes, 
lai palīdzētu dalībvalstīm sagatavot atkritumu rašanās novēršanas programmas, un strādās, lai 
noteiktu atbilstošus atkritumu rašanās novēršanas pasākumu kvalitātes un kvantitātes 
kritērijus.
Piemēram, Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas rīcības plāna2 ietvaros Komisija pievēršas 
patēriņam un sadarbojas ar mazumtirgotājiem un citiem galvenajiem piegādes ķēdes un 
patērētāju organizāciju dalībniekiem, lai sekmētu videi labvēlīgāku produktu iegādi un 
ekoloģiskākas to piegādes ķēdes. Tādēļ tika atklāts mazumtirdzniecības forums3, kurš kalpo 
par platformu paraugprakses apmaiņai starp mazumtirgotājiem, lai uzzinātu par citu praksi 
vides jomā, tostarp par risinājumiem pārlieka iepakojuma problēmai. It sevišķi 
mazumtirdzniecības forumā 2011. gada februārī tiks rīkota īpaša sanāksme par iepakojuma 
optimizēšanu un atkritumu mazināšanu. Šajā sakarībā mēs ceram, ka debates starp galvenajām 
iesaistītajām pusēm palīdzēs noteikt paraugpraksi, lai labprātīgi veicinātu ilgtspējīgāka 
iepakojuma izmantošanu Eiropas tirgū.

Secinājumi

Iepakojuma direktīvā galvenā uzmanība tiek pievērsta izlietotā iepakojuma rašanās 
novēršanai. Direktīvā noteiktās pamatprasības paredz, ka iepakojuma tilpums un masa 
jāsamazina tā, lai tā nebūtu lielāka, kā vajadzīgs iesaiņotā produkta drošuma un higiēnas 
prasību ievērošanai, un būtu apmierinoša attiecībā uz patērētājiem. Saskaņotais standarts 
EN 13428:2004 nosaka tehniskos kritērijus šīs prasības izpildīšanai. Iepakojuma produktus 
var ieviest ES tirgū tikai tad, ja tie atbilst iepriekš minētajām prasībām. Dalībvalstīm ir 
jāpārbauda, vai nozarē tiek ievērotas direktīvā noteiktās iepakojuma samazināšanas prasības.

                                               
1 OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.; ar šo direktīvu atceļ Direktīvu 2006/12/EK par atkritumiem.
2 http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm
3 http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


