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GROZĪJUMI 001-033 
iesniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Ziņojums
Simona Bonafè A8-0013/2017
Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumi

Direktīvas priekšlikums (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

_____________________________________________________________

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, kā arī sekmēt aprites 
ekonomikas izveidi.

(1) Atkritumu apsaimniekošana 
Savienībā būtu jāuzlabo ar mērķi aizsargāt, 
saglabāt un uzlabot vides kvalitāti, 
aizsargāt cilvēka veselību, nodrošināt 
dabas resursu apdomīgu un lietderīgu 
izmantošanu, kā arī sekmēt aprites 
ekonomikas principus.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Tīras, efektīvas un ilgtspējīgas 
aprites ekonomikas panākšanai produktus 
to izstrādes posmā jāattīra no bīstamām 
vielām un šajā nolūkā aprites ekonomikā 
būtu jāņem vērā skaidri formulētie 
noteikumi, kas iekļauti Septītajā vides 
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rīcības programmā, kura pieprasa 
izstrādāt netoksisku materiālu aprites 
ciklus, lai pārstrādātos atkritumus varētu 
izmantot kā nozīmīgu, uzticamu 
izejmateriālu avotu Savienībā.

Pamatojums

ES būtu jāpievērš uzmanība tīras aprites ekonomikas izveidei un jānovērš ievērojams risks 
zaudēt sabiedrības un tirgus uzticību pārstrādātajiem materiāliem, vienlaikus radot ilglaicīgu 
mantojumu. Pārstrādātāju galvenais slogs ir bīstamu vielu klātbūtne materiālā. ES būtu 
jāpievērš uzmanība šo bīstamo vielu izvadīšanai no produktiem un atkritumiem, lai 
neapdraudētu sabiedrības veselību un vidi, konkrētām uzņēmumu vai produktu klasēm 
paredzot atkāpes no drošības prasībām, kā arī padarot neiespējamu šo piesārņoto materiālu 
identifikāciju nākotnē.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Ir jānodrošina otrreizējo izejvielu 
efektīva un zema enerģijas patēriņa 
apsaimniekošana un prioritāte būtu 
jāpiešķir uz šo mērķi orientētiem 
pētniecības un izstrādes centieniem. 
Komisijai būtu jāapsver arī priekšlikuma 
par atkritumu klasifikāciju izvirzīšana, lai 
atbalstītu Savienības otrreizējo izejvielu 
tirgus izveidi.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Tiklīdz pārstrādātais materiāls, 
kuram pēc īpašu atkritumu cikla beigu 
statusa kritēriju izpildes, vai arī pēc šā 
materiāla iekļaušanas jaunā produktā 
piešķirts atkritumu cikla beigu statuss, no 
jauna tiek iekļauts ekonomikā, tam ir 
pilnībā jāatbilst Savienības ķīmisko vielu 
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tiesību aktiem.

Pamatojums

REACH neattiecas uz atkritumiem, kā noteikts 2. panta 2. punktā „Atkritumi, kā definēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/12/EK par atkritumiem, nav viela, preparāts 
vai izstrādājums šīs regulas 3. panta nozīmē“.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Rūpnieciskā aina pēdējo gadu laikā 
tehnoloģiskā progresa un pieaugošu 
globalizēto preču plūsmu rezultātā ir 
būtiski mainījusies. Minētie faktori izvirza 
jaunus uzdevumus videi draudzīgas 
pārvaldības un atkritumu apstrādes jomā, 
kuri būtu jārisina, apvienojot 
pastiprinātus pētniecības pasākumus un 
mērķtiecīgus regulatīvos instrumentus. 
Arvien aktuālāka kļūst plānotā materiālā 
nolietojuma problēma, kas ir klajā 
pretrunā aprites ekonomikas mērķiem, 
tāpēc ar visu galveno ieinteresēto 
personu, nozares, patērētāju un regulatīvo 
iestāžu saskaņotām darbībām to vajadzētu 
censties izskaust.

Grozījums Nr.6

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) 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 

(3) Dalībvalstu paziņotie dati un 
informācija ir būtiski, lai Komisija varētu 
novērtēt atbilstību tiesību aktiem par 
atkritumiem visās dalībvalstīs. Būtu 
jāpanāk, ka tiek paziņoti kvalitatīvāki, 
ticamāki un salīdzināmāki dati, tāpēc ir 
jāizstrādā vienota datu vākšanas un 
apstrādes metodika, kuras pamatā ir 
ticami avoti, un jāievieš vienots 
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ieviešot datu kvalitātes pārbaudes 
ziņojumu.

kontaktpunkts visiem ar atkritumiem 
saistītajiem datiem, jāsvītro novecojušās 
ziņošanas prasības, salīdzinoši jāvērtē 
valstu ziņošanas metodes un jāievieš datu 
kvalitātes pārbaudes ziņojumi. Atkritumu 
apsaimniekošanas jomā paziņoto datu 
ticamība ir ārkārtīgi svarīga sekmīgai 
īstenošanai un dalībvalstu sniegto datu 
salīdzināmības nodrošināšanai. Tāpēc, 
sagatavojot ziņojumus par to 
mērķrādītāju sasniegšanu, kas noteikti 
šajās atkritumu apsaimniekošanas 
direktīvās, dalībvalstīm būtu jāizmanto 
vienota metodika, ko izstrādājusi Komisija 
sadarbībā ar dalībvalstu statistikas 
birojiem un par atkritumu 
apsaimniekošanu atbildīgajām valsts 
iestādēm.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu (EEIA) dalītai savākšanai seko 
pienācīga apstrāde. Lai panāktu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
atbilstību atkritumu tiesību aktiem un 
aprites ekonomikas koncepcijai, Komisijai 
būtu jāizstrādā kopīgi EEIA apstrādes 
standarti, kā tas paredzēts Direktīvā 
2012/19/ES.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ticami ziņojumi par statistikas 
datiem attiecībā uz atkritumu 

(4) Ticami ziņojumi par statistikas 
datiem attiecībā uz atkritumu 
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apsaimniekošanu ir ārkārtīgi svarīgi 
sekmīgai īstenošanai, datu salīdzināmības 
un vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
nodrošināšanai dalībvalstīs. Tāpēc, 
sagatavojot ziņojumus par atbilstību 
mērķvērtībām, kas noteiktas šajās 
direktīvās, dalībvalstīm būtu jāizmanto 
jaunākā metodika, ko izstrādājusi 
Komisija un dalībvalstu statistikas biroji.

apsaimniekošanu ir ārkārtīgi svarīgi 
sekmīgai īstenošanai, datu salīdzināmības 
un vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
nodrošināšanai dalībvalstīs. Tāpēc, 
sagatavojot ziņojumus par atbilstību 
mērķvērtībām, kas noteiktas šajās 
direktīvās, dalībvalstīm būtu jāizmanto 
vienota datu vākšanas un apstrādes 
metodika, ko izstrādājusi Komisija 
sadarbībā ar dalībvalstu statistikas 
birojiem.

Pamatojums

Lai visā ES uzlabotu datu kvalitāti un ticamību, līdztekus pašreizējām vienotām aprēķina 
metodēm, ko izmanto šīm trijām direktīvām, Komisijai būtu jāizstrādā vienota datu vākšanas 
un apstrādes metodika.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai palīdzētu sasniegt šajā direktīvā 
noteiktos mērķus un sekmētu pāreju uz 
aprites ekonomiku, Komisijai būtu 
jāveicina koordinācija un informācijas un 
paraugprakses apmaiņa starp dalībvalstīm 
un dažādām ekonomikas nozarēm. Šādu 
apmaiņu varētu atvieglot, izveidojot 
komunikācijas platformas, kas varētu 
palielināt informētību par jauniem 
rūpnieciskiem risinājumiem, sniegtu 
pilnīgāku priekšstatu par pieejamām 
spējām un palīdzētu veidot saikni starp 
atkritumu apsaimniekošanas nozari un 
citām nozarēm un arī atbalstītu 
rūpniecisko simbiozi.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhija, kas izklāstīta Direktīvā 
2008/98/EK, prioritārā kārtā attiecas uz 
Savienības tiesību aktiem par atkritumu 
rašanās novēršanu un to 
apsaimniekošanu. Minētā hierarhija 
attiecas uz nolietotiem 
transportlīdzekļiem, baterijām un 
akumulatoriem, bateriju un akumulatoru 
atkritumiem, kā arī uz elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem. 
Īstenojot šīs direktīvas mērķi, dalībvalstīm 
vajadzētu veikt nepieciešamos pasākumus, 
lai ņemtu vērā atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas prioritātes 
un nodrošinātu minēto prioritāšu 
praktisko īstenošanu.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Tā kā pastāv augoša nepieciešamība 
apstrādāt un pārstrādāt atkritumus 
Savienības teritorijā saskaņā ar aprites 
ekonomiku,  uzsvars būtu jāliek uz to, lai 
atkritumu sūtīšana atbilstu Savienības 
vides tiesību aktu principiem un 
prasībām, īpaši tuvuma, reģenerācijas 
prioritātes un pašpietiekamības 
principam. Komisijai būtu jāizsver, vai ir 
vēlams izveidot vienotu kontaktpunktu 
atkritumu sūtījumu administratīvajai 
procedūrai, lai samazinātu administratīvo 
slogu. Dalībvalstīm būtu jāveic vajadzīgie 
pasākumi, lai nepieļautu nelikumīgus 
atkritumu sūtījumus.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai papildinātu dažus nebūtiskus 
Direktīvas 2000/53/EK  un Direktīvas 
2012/66/EK elementus, būtu jāpiešķir 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā 
uz vienotas metodikas izstrādi datu 
vākšanai un apstrādei un ziņošanas 
formātu par nolietoto transportlīdzekļu 
otrreizējas izmantošanas un reģenerācijas 
mērķu īstenošanu atbilstīgi Direktīvai 
2000/53/EK, kā arī attiecībā uz metodikas 
izstrādi datu vākšanai un apstrādei un 
ziņošanas formātu par to mērķu 
īstenošanu, kas noteikti attiecībā uz 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
savākšanu un reģenerāciju atbilstīgi 
Direktīvai 2012/66/EK. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa* Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

Pamatojums

Ir jāpievieno standartizēts apsvērums attiecībā uz Komisijas īstenošanas pilnvarām.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Lai izveidotu metodiku datu 
vākšanai un apstrādei un ziņošanas 
formātu baterijām un akumulatoriem, un 
bateriju un akumulatoru atkritumiem, 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu.  Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2000/53/EK
6. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

6. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
"1. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu visu nolietoto 
transportlīdzekļu uzglabāšanu, ieskaitot 
īslaicīgu uzglabāšanu, un apstrādi atbilstīgi 
Direktīvas 75/442/EEK 4. panta vispārējām 
prasībām un atbilstīgi minimālajām 
tehniskām prasībām, kādas nosaka šīs 
direktīvas I pielikums, neierobežojot valstu 
regulējumu veselības un vides aizsardzības 
jomā.

"1. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu visu nolietoto 
transportlīdzekļu uzglabāšanu, ieskaitot 
īslaicīgu uzglabāšanu, un apstrādi atbilstīgi 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
prioritātēm un Direktīvas 75/442/EEK 4. 
panta vispārējām prasībām un atbilstīgi 
minimālajām tehniskām prasībām, kādas 
nosaka šīs direktīvas I pielikums, 
neierobežojot valstu regulējumu veselības 
un vides aizsardzības jomā.”
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Pamatojums

Lai nodrošinātu ES atkritumus reglamentējošo tiesību aktu saskaņotību un juridisko 
noteiktību, 1., 6. un 7. pantā noteikti jāiekļauj atsauce uz atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts
Direktīva 2000/53/EK
9. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. "Dalībvalstis paziņo Komisijai datus, 
kas saistīti ar 7. panta 2. punkta īstenošanu, 
par katru kalendāro gadu. Tās paziņo 
minētos datus elektroniski 18 mēnešu 
laikā pēc tā pārskata gada beigām, par kuru 
tie ir savākti. Datus paziņo formātā, ko 
noteikusi Komisija saskaņā ar 1.d punktu. 
Pirmais ziņojums attiecas uz datiem par 
laikposmu no [ierakstīt šīs direktīvas 
transponēšanas gadu + 1 gads] 1. janvāra 
līdz [ierakstīt šīs direktīvas 
transponēšanas gadu + 1 gads] 31. 
decembrim.

1a. "Dalībvalstis paziņo Komisijai datus, 
kas saistīti ar 7. panta 2. punkta īstenošanu, 
par katru kalendāro gadu. Šos datus 
dalībvalstis vāc un apstrādā saskaņā ar 
vienoto metodiku, kas minēta šā panta 
1.d punktā, un paziņo elektroniski 
12 mēnešu laikā pēc tā pārskata gada 
beigām, par kuru tiek vākti dati. Datus 
paziņo formātā, ko noteikusi Komisija 
saskaņā ar 1.d punktu.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2000/53/EK
9. pants – 1.c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Komisija izskata datus, kas paziņoti 
saskaņā ar šo pantu, un publicē ziņojumu 
par šīs izskatīšanas rezultātiem. Ziņojumā 
novērtē datu vākšanas organizēšanas, datu 
avotu un dalībvalstu izmantotās metodikas, 
kā arī minēto datu pilnīgumu, ticamību, 
savlaicīgumu un konsekvenci. 
Novērtējumā var iekļaut konkrētus 
uzlabošanas ieteikumus. Ziņojumu izstrādā 
ik pēc trim gadiem.

1.c Komisija izskata datus, kas paziņoti 
saskaņā ar šo pantu, un publicē ziņojumu 
par šīs izskatīšanas rezultātiem. Kamēr nav 
izstrādāta vienota datu vākšanas un 
apstrādes metodika, kas minēta 
1.d punktā, ziņojumā ietver datu vākšanas 
organizatoriskā aspekta, datu avotu un 
dalībvalstu izmantotās metodikas 
novērtējumu. Komisija novērtē arī minēto 
datu pilnīgumu, ticamību, savlaicīgumu un 
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konsekvenci. Novērtējumā var iekļaut 
konkrētus uzlabošanas ieteikumus. 
Ziņojumu izstrādā ik pēc trim gadiem.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2000/53/EK
9. pants – 1.ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.ca Ziņojumā Komisija var iekļaut 
informāciju par šīs direktīvas īstenošanu 
kopumā un tās ietekmi uz vidi un cilvēka 
veselību. Attiecīgā gadījumā minētajam 
ziņojumam pievieno leģislatīvā akta 
priekšlikumu grozīt šo direktīvu.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2000/53/EK
9. pants – 1.d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
kuros noteikts datu paziņošanas formāts 
saskaņā ar 1.a punktu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. 
punktā minēto procedūru.".

1.d Komisija pieņem deleģētos aktus, lai 
papildinātu šo direktīvu, nosakot vienotu 
datu vākšanas un apstrādes metodiku un 
datu paziņošanas formātu saskaņā ar 1.a 
punktu.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2000/53/EK
9. pants – 1.da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.da Saistībā ar aprites ekonomikas 
rīcības plānu un ņemot vērā Savienības 
apņemšanos veikt pāreju uz aprites 



PE598.520/ 11

LV

ekonomiku, Komisija līdz 2018. gada 
31. decembrim, pamatojoties uz ietekmes 
novērtējumu, pārskata šo direktīvu 
kopumā un jo īpaši tās darbības jomu un 
mērķus, un ņem vērā Savienības aprites 
ekonomikas politikas mērķus un 
iniciatīvas. Īpašu uzmanību pievērš tādu 
lietotu transportlīdzekļu sūtījumiem, 
attiecībā uz kuriem ir aizdomas, ka tie ir 
nolietoti transportlīdzekļi. Minētajā 
nolūkā izmanto Korespondentu 
pamatnostādnes Nr. 9 par nolietotu 
transportlīdzekļu sūtījumiem. Komisija arī 
izvērtē iespēju noteikt katram resursam 
konkrētus mērķus, īpaši kritiski svarīgām 
izejvielām. Attiecīgā gadījumā minētajiem 
pārskatīšanas rezultātiem pievieno 
leģislatīvā akta priekšlikumu.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2000/53/EK
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekļauj šādu pantu:
“9.a pants
Instrumenti, ar ko veicina pāreju uz 
pilnīgākas aprites ekonomiku
Lai veiksmīgāk sasniegtu šajā direktīvā 
noteiktos mērķus, dalībvalstis izmanto 
atbilstošus ekonomiskos instrumentus un 
veic citus pasākumus, lai nodrošinātu 
stimulus atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhijas piemērošanai. Šādu 
instrumentu un pasākumu vidū var būt 
tie, kas minēti Direktīvas 2008/98/EK 
IV.a pielikumā.“
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Iekļauj šādu pantu:
“22.a pants
Dati
1. Datus, ko dalībvalstis paziņojušas 
saskaņā ar 10. un 12. pantu, iesniedz 
kopā ar kvalitātes pārbaudes ziņojumu.
2. Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 23.a pantu, lai papildinātu šo 
direktīvu, izstrādājot datu vākšanas un 
apstrādes metodiku, kā arī ziņošanas 
formātu.“ 

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK 
23. pants – virsraksts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1a) Direktīvas 23. panta virsrakstu 
aizstāj ar šādu:

"Pārskatīšana" „Ziņojumu sniegšana un pārskatīšana“

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2006/66/EK
23. pants –1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija vēlākais līdz 2016. gada 
beigām izstrādā ziņojumu par šīs direktīvas 
īstenošanu un tās ietekmi uz vidi un iekšējā 
tirgus darbību.

1. Komisija vēlākais līdz 2016. gada 
beigām un pēc tam reizi trijos gados 
izstrādā ziņojumu par šīs direktīvas 
īstenošanu un tās ietekmi uz vidi un iekšējā 
tirgus darbību.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
23. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Pantam pievieno šādu punktu:
“3.a Saistībā ar aprites ekonomikas 
rīcības plānu un ņemot vērā Savienības 
apņemšanos veikt pāreju uz aprites 
ekonomiku, Komisija līdz 2018. gada 
31. decembrim, pamatojoties uz ietekmes 
novērtējumu, pārskata šo direktīvu 
kopumā un jo īpaši tās darbības jomu un 
mērķus. Minētajā pārskatīšanā ņem vērā 
Savienības aprites ekonomikas politikas 
mērķus un iniciatīvas un tādu jaunu 
bateriju veidu tehnoloģisko attīstību, 
kurās netiek izmantotas bīstamas vielas, 
īpaši smagie metāli vai citi metāli, vai 
metālu joni. Komisija arī izvērtē iespēju 
noteikt katram resursam konkrētus 
mērķus, īpaši kritiski svarīgām izejvielām. 
Attiecīgā gadījumā minētajam pārskatam 
pievieno leģislatīvā akta priekšlikumu.“

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
23.aa pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) Iekļauj šādu pantu:
„23.aa pants
Instrumenti, ar ko veicina pāreju uz 
pilnīgākas aprites ekonomiku
Lai veiksmīgāk sasniegtu šajā direktīvā 
noteiktos mērķus, dalībvalstis izmanto 
atbilstošus ekonomiskos instrumentus un 
veic citus pasākumus, lai nodrošinātu 
stimulus atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhijas piemērošanai. Šādu 
instrumentu un pasākumu vidū var būt 
tie, kas minēti Direktīvas 2008/98/EK 
IV.a pielikumā.“

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2012/19/ES
8. pants – 5. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1) Direktīvas 8. panta 5. punkta 1. daļu 
aizstāj ar šādu:

„Rūpējoties par vides aizsardzību, 
dalībvalstis var noteikt savākto EEIA 
apstrādes minimālos kvalitātes standartus.

Rūpējoties par vides aizsardzību, 
dalībvalstis nosaka savākto EEIA 
apstrādes minimālos kvalitātes standartus.“

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 2012/19/ES
8. pants – 5. punkts – 4. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1a) Direktīvas 8. panta 5. punkta 4. daļu 
aizstāj ar šādu:

„Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šā 
panta īstenošanai, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar ko nosaka minimālos 
kvalitātes standartus, jo īpaši pamatojoties 

„Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šā 
panta īstenošanai un saskaņā ar Direktīvā 
2012/19/ES piešķirtajām pilnvarām, 
Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar ko 
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uz Eiropas standartizācijas organizāciju 
izstrādātiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 21. 
panta 2. punktā minēto procedūru.";

nosaka minimālos kvalitātes standartus, jo 
īpaši pamatojoties uz Eiropas 
standartizācijas organizāciju izstrādātiem 
standartiem Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 21. panta 2. punktā.";

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2012/19/ES
16. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis paziņo Komisijai datus, 
kas saistīti ar 16. panta 4. punkta 
īstenošanu, par katru kalendāro gadu. Tās 
paziņo minētos datus elektroniski 18 
mēnešu laikā pēc tā pārskata gada 
beigām, par kuru tie ir savākti. Datus 
paziņo formātā, ko noteikusi Komisija 
saskaņā ar 5.d punktu. Pirmais ziņojums 
attiecas uz datiem par laikposmu no 
[ierakstīt šīs direktīvas transponēšanas 
gadu + 1 gads] 1. janvāra līdz [ierakstīt šīs 
direktīvas transponēšanas gadu + 1 gads] 
31. decembrim.

5.a Dalībvalstis paziņo Komisijai datus, 
kas saistīti ar 16. panta 4. punkta 
īstenošanu, par katru kalendāro gadu. Šos 
datus dalībvalstis vāc un apstrādā saskaņā 
ar vienoto metodiku, kas minēta šā panta 
5.d punktā, un paziņo elektroniski 
12 mēnešu laikā pēc tā pārskata gada 
beigām, par kuru tiek vākti dati. 
Dalībvalstis nodrošina, ka datus paziņo 
visi dalībnieki, kuri savāc vai apstrādā 
EEIA. Datus paziņo formātā, ko noteikusi 
Komisija saskaņā ar 5.d punktu.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2012/19/ES
16. pants – 5.c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Komisija izskata datus, kas paziņoti 
saskaņā ar šo pantu, un publicē ziņojumu 
par šīs izskatīšanas rezultātiem. Ziņojumā 
iekļauj datu vākšanas organizēšanas, datu 
avotu un dalībvalstu izmantotās metodikas, 
kā arī minēto datu pilnīguma, ticamības, 
savlaicīguma un konsekvences 

5.c Komisija izskata datus, kas paziņoti 
saskaņā ar šo pantu, un publicē ziņojumu 
par šīs izskatīšanas rezultātiem. Kamēr nav 
izstrādāta vienota datu vākšanas un 
apstrādes metodika, kas minēta 
5.d punktā, ziņojumā ietver datu vākšanas 
organizatoriskā aspekta, datu avotu un 
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novērtējumu. Novērtējumā var iekļaut 
konkrētus uzlabošanas ieteikumus. 
Ziņojumu izstrādā ik pēc trim gadiem.

dalībvalstu izmantotās metodikas 
novērtējumu. Komisija novērtē arī minēto 
datu pilnīgumu, ticamību, savlaicīgumu 
un konsekvenci. Novērtējumā var iekļaut 
konkrētus uzlabošanas ieteikumus. 
Ziņojumu izstrādā ik pēc trim gadiem.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2012/19/ES
16. pants – 5.ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.ca Ziņojumā Komisija iekļauj 
informāciju par šīs direktīvas īstenošanu 
kopumā un tās ietekmi uz vidi un cilvēka 
veselību. Attiecīgā gadījumā minētajam 
ziņojumam pievieno leģislatīvā akta 
priekšlikumu grozīt šo direktīvu.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2012/19/ES
16. pants – 5.d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.d Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
kuros noteikts datu paziņošanas formāts 
saskaņā ar 5.a punktu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 21. panta 2. 
punktā minēto procedūru.";

5.d Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 20. pantu, lai papildinātu šo 
direktīvu, nosakot vienotu datu vākšanas 
un apstrādes metodiku un datu 
paziņošanas formātu saskaņā ar 5.a punktu.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2012/19/ES
16. pants – 5.da punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.da Šā panta 5.c punktā minētās 
pārskatīšanas laikā, ņemot vērā aprites 
ekonomikas rīcības plānu un Savienības 
apņemšanos veikt pāreju uz aprites 
ekonomiku, Komisija, pamatojoties uz 
ietekmes novērtējumu, pārskata šo 
direktīvu kopumā un jo īpaši tās darbības 
jomu un mērķus un ņem vērā Savienības 
aprites ekonomikas politikas mērķus un 
iniciatīvas. Komisija izvērtē iespēju 
noteikt katram resursam konkrētus 
mērķus, īpaši kritiski svarīgām izejvielām. 
Attiecīgā gadījumā minētās pārskatīšanas 
rezultātiem pievieno leģislatīvā akta 
priekšlikumu.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2012/19/ES
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) Iekļauj šādu pantu:
„16.a pants
Instrumenti, ar ko veicina pāreju uz 
pilnīgākas aprites ekonomiku
Lai veiksmīgāk sasniegtu šajā direktīvā 
noteiktos mērķus, dalībvalstis izmanto 
atbilstošus ekonomiskos instrumentus un 
veic citus pasākumus, lai nodrošinātu 
stimulus atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhijas piemērošanai. Šādu 
instrumentu un pasākumu vidū var būt 
tie, kas minēti Direktīvas 2008/98/EK 
IV.a pielikumā.“


