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Temats: Pārmērīgi lielu plastmasas atkritumu apjomu apsaimniekošana pēc jaunu ES noteikumu 
par plastmasas atkritumu sūtījumiem ieviešanas

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā jauni ES noteikumi, ar ko aizliedz nešķirotu plastmasas atkritumu 
eksportu no ES uz valstīm, kas nav ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) 
valstis. Pēdējos gados ir ievērojami palielinājusies plastmasas ražošana un līdz ar to arī plastmasas 
atkritumu apjoms. Tikai aptuveni 30 % plastmasas atkritumu ES tiek savākti pārstrādei. Aptuveni puse 
no šā apjoma tiek eksportēta turpmākai pārstrādei valstīs ārpus ES.

Ņemot vērā to, ka ES trūkst pienācīgas pārstrādes infrastruktūras, lai vietējā līmenī tiktu galā ar 
atlikušajiem nešķirotajiem plastmasas atkritumiem, vides nevalstiskās organizācijas arvien vairāk 
raizējas par pārmērīgi liela plastmasas atkritumu apjoma risku, jo plastmasas atkritumi, kas iepriekš 
būtu eksportēti, tagad varētu tikt dedzināti vai izgāzti poligonos.

1. Kā Komisija nodrošinās, ka dalībvalstis pārmērīgi lielos plastmasas atkritumu apjomus, kas 
netiek eksportēti uz trešām valstīm, apsaimniekos tādā veidā, kas nekaitē dabiskai videi un 
cilvēku videi?

2. Vai papildus svarīgajiem centieniem samazināt plastmasas atkritumus, ierobežojot konkrētu 
plastmasas izstrādājumu izmantošanu un ražošanu, Komisija plāno konkrētus stimulus, ar ko 
veicinātu investīcijas jaunās un nepieciešamās reciklēšanas iekārtās?


