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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu
(2020/2077(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 11. marta paziņojumu “Jauns aprites ekonomikas 
rīcības plāns. Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu” (COM(2020)0098),

– ņemot vērā pirmo aprites ekonomikas rīcības plānu, kas tika izsludināts 2015. gadā 
(Komisijas 2015. gada 2. decembra paziņojums “Noslēgt aprites loku — ES rīcības 
plāns pārejai uz aprites ekonomiku” (COM(2015)0614), un saskaņā ar šo plānu veiktos 
pasākumus,

– ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 10. jūlija rezolūciju par ilgtspēju sekmējošu 
stratēģiju attiecībā uz ķimikālijām1,

– ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas zaļo kursu2,

– ņemot vērā Parlamenta 2018. gada 13. septembra rezolūciju Eiropas stratēģiju attiecībā 
uz plastmasu aprites ekonomikā3,

– ņemot vērā Parlamenta 2018. gada 13. septembra rezolūciju par aprites ekonomikas 
paketes īstenošanu: iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību 
aktu saskarē konstatētās problēmas4,

– ņemot vērā Parlamenta 2018. gada 31. maija rezolūciju par Ekodizaina direktīvas 
(2009/125/EK) īstenošanu5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīvu (ES) 
2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu6,

– ņemot vērā 2018. gadā pārskatītos Savienības tiesību aktus par atkritumiem: 2018. gada 
30. maija Direktīvu (ES) 2018/851, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem7; 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvu (ES) 2018/852, ar ko 
groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu8, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvu (ES) 2018/850, ar ko groza Direktīvu 
1999/31/EK par atkritumu poligoniem9, un Direktīvu (ES) 2018/849, ar ko groza 
Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0201.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0005.
3 OV C 433, 23.12.2019., 136. lpp.
4 OV C 433, 23.12.2019., 146. lpp.
5 OV C 76, 9.3.2020., 192. lpp.
6 OV L 155, 12.6.2019., 1. lpp.
7 OV L 150, 14.6.2018., 109. lpp.
8 OV L 150, 14.6.2018., 141. lpp.
9 OV L 150, 14.6.2018., 100. lpp.
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un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem10,

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 26. janvāra ziņojumu “Atkritumu pārvēršanas 
enerģijā loma aprites ekonomikā” (COM(2017)0034),

– ņemot vērā Starptautiskā Resursu paneļa 2019. gada globālo pārskatu par resursiem11,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Transporta un 
tūrisma komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A9-0000/2020),

A. tā kā gadījumā, ja cilvēce nesamazinās resursu izmantošanu, pasaule patērēs resursus tā, 
it kā pastāvētu trīs planētas, un tā kā galvenais aprites ekonomikas mērķis ir kopumā 
samazināt dabas resursu izmantošanu un atkritumu rašanos;

B. tā kā līdz pat 80 % no kāda izstrādājuma ietekmes uz vidi apjoma tiek noteikts jau tā 
izstrādes posmā;

C. tā kā saskaņā ar Cambridge Econometrics neseno pētījumu aprites ekonomika var 
palielināt ES IKP vēl par 0,5 % un līdz 2030. gadam radīt aptuveni 700 000 jaunu 
darbvietu,

1. atzinīgi vērtē Komisijas jauno aprites ekonomikas rīcības plānu; uzsver, ka aprites 
ekonomikai ir izšķiroša nozīme Eiropas patēriņa un ražošanas kopējā vides pēdas 
nospieduma samazināšanā un Parīzes nolīguma klimata mērķu sasniegšanā;

2. uzsver, ka aprites ekonomika, samazinot vērtību ķēžu neaizsargātību ES un visā 
pasaulē, var sniegt risinājumus jaunajām problēmām, ko radījusi un izgaismojusi Covid-
19 krīze;

3. uzskata, ka aprites ekonomika ir veids, kā ES un Eiropas uzņēmumiem saglabāt 
konkurētspēju pasaules tirgū; tādēļ mudina Komisiju un dalībvalstis veikt tiešas 
investīcijas, lai izvērstu aprites ekonomikas iniciatīvas; uzskata, ka ES ekonomikas 
atveseļošanas plāns (Next Generation EU) būtu jāizmanto, lai ieviestu aprites 
ekonomikas iniciatīvas un infrastruktūru;

4. aicina Komisiju izvirzīt ES mērķrādītāju primāro izejvielu izmantošanas samazināšanai;

5. uzsver iespējas apvienot aprites ekonomikas risinājumus un digitalizāciju; aicina 
Komisiju un dalībvalstis izstrādāt politikas virzienus tādu jaunu ilgtspējīgu 
uzņēmējdarbības modeļu atbalstam, kuru pamatā ir pieeja “produkts kā pakalpojums”;

10 OV L 150, 14.6.2018., 93. lpp.
11 https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook

https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
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6. uzsver nepieciešamību veidot ekonomiskus stimulus inovācijai aprites risinājumos un 
aicina to atbalstīt jaunajā Eiropas industriālajā stratēģijā un MVU stratēģijā; uzsver 
MVU (mazo un vidējo uzņēmumu) un jaunuzņēmumu īpašo lomu pārejā uz aprites 
ekonomiku;

Ilgtspējīgu produktu rīcībpolitikas satvars

7. uzsver, ka ilgtspējīgiem produktiem būtu jākļūst par normu ES tirgū un ka resursu 
izmantošanas samazināšanai, vērtības saglabāšanai ekonomikā, atkritumu rašanās 
novēršanai, tādai produktu izstrādei, kurā jau tiek ņemts vērā radīto atkritumu apjoms, 
un ieguvumiem patērētājiem vajadzētu būt vadošajiem elementiem jaunajā ilgtspējīgu 
produktu rīcībpolitikas satvarā;

8. stingri atbalsta Ekodizaina direktīvas darbības jomas paplašināšanu, iekļaujot tajā ar 
enerģiju nesaistītus ražojumus un ar direktīvu nosakot ilgizturības, atkārtotas 
izmantošanas, remontējamības, modernizējamības, reciklējamības, kā arī resursu un 
energoefektivitātes standartus, un aicina Komisiju iesniegt attiecīgu priekšlikumu 2021. 
gadā;

9. mudina Komisiju ierosināt resursu efektivitātes un vides pēdas nospieduma 
mērķrādītājus katrai produktu kategorijai un ieviest konkrētiem produktiem paredzētus 
mērķrādītājus attiecībā uz reciklēta materiāla saturu, vienlaikus garantējot attiecīgo 
produktu veiktspēju un drošumu;

10. atbalsta plānu ieviest digitālas produktu pases, lai palīdzētu uzņēmumiem un 
patērētājiem sekot līdzi produkta ietekmei uz vidi visā vērtības ķēdē;

11. uzsver mērķi panākt netoksisku materiālu aprites ciklus un atkārtoti pauž nostāju, kas 
pausta rezolūcijā par ilgtspēju sekmējošu stratēģiju attiecībā uz ķimikālijām;

12. uzsver patērētāju tiesības uz saprotamāku un precīzāku informāciju par produktu un 
pakalpojumu ietekmi uz vidi un aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus par to, kā ar 
stabilām un saskaņotām aprēķinu metodēm būtu pamatojami apgalvojumi attiecībā uz 
vidi;

13. atbalsta plānotās iniciatīvas produktu ilgizturības un remontējamības uzlabošanai 
saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, vienlaikus stiprinot patērētāju 
tiesības; tādēļ atzinīgi vērtē plānoto iniciatīvu par “tiesībām uz remontējamību”;

14. uzsver, ka jāveicina ilgtspējīgu produktu iekšējais tirgus, un uzskata, ka publiskajam 
sektoram būtu jāuzņemas vadošā loma; atbalsta kritēriju un mērķrādītāju obligātā 
minimuma noteikšanu zaļajam publiskajam iepirkumam;

15. uzsver nepieciešamību veicināt produktu kvalitatīvu reciklēšanu un saglabāt tīrus un 
ilgtspējīgus noslēgtos materiālu aprites lokus;

16. mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt jaunu inovatīvu tehnoloģiju, jo īpaši 
padziļinātas reciklēšanas, un digitālo tehnoloģiju, piemēram, blokķēžu, izstrādi, lai ar 
resursu uzskaites, izsekošanas un kartēšanas palīdzību veicinātu aprites ekonomikas 
attīstību;
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17. uzsver, ka, nosakot produkta standartus, ir jāņem vērā tā aprites cikls un pusfabrikātu, 
rezerves daļu un blakusproduktu ietekme visā vērtības ķēdē; uzskata, ka standarti 
jānosaka atklātā, pārredzamā un uz zinātnes atziņām balstītā procesā, iesaistot attiecīgās 
ieinteresētās personas;

18. uzsver, ka ir vajadzīga politikas saskaņotība, un aicina Komisiju kritiski pārskatīt 
pašreizējos politikas virzienus, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
aprites ražošanas procesiem un uzņēmējdarbības modeļiem;

Galvenās produktu vērtības ķēdes: elektronika un IKT

19. atbalsta elektroierīču aprites iniciatīvu, ar kuru tiks novērsti trūkumi ilgizturības, aprites 
principam atbilstoša dizaina, atkritumu rašanās novēršanas un atkritumu savākšanas un 
reciklēšanas jomā; aicina saskaņot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu 
reciklēšanas infrastruktūru ES;

Galvenās produktu vērtības ķēdes: akumulatori un transportlīdzekļi

20. uzsver, cik nozīmīga ir stratēģiska pieeja tiesiskajam regulējumam attiecībā uz 
akumulatoriem un transportlīdzekļiem saistībā ar pāreju uz tīru mobilitāti un politiku 
attiecībā uz kritiski svarīgām izejvielām;

21. aicina izstrādāt jaunu tiesisko regulējumu attiecībā uz akumulatoriem, kas ietvertu 
ekodizainu, uzlabotu savākšanu, reciklēšanu un pārstrādi, vērtīgu materiālu atgūšanu, 
patērētāju informēšanu, ietekmi uz vidi aprites ciklā un ilgtspējīgu apgādi;

Galvenās produktu vērtības ķēdes: iepakojums

22. atkārtoti izvirza mērķi līdz 2030. gadam panākt, lai viss iepakojums būtu izmantojams 
atkārtoti vai reciklējams ekonomiski izdevīgā veidā, un aicina Komisiju nekavējoties 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu, tostarp ar pasākumiem pārmērīga iepakojuma 
samazināšanai un iepakojuma atkārtotas izmantošanas veicināšanai;

23. uzsver, ka iepakojumam ir būtiska nozīme attiecībā uz produktu nekaitīgumu, jo īpaši 
pārtikas nekaitīgumu, un higiēnu; tomēr aicina uzņēmumus apņemties samazināt 
saražotā iepakojuma apjomu un izstrādāt efektīvākus un aprites principam atbilstoša 
iepakojuma risinājumus, turklāt atbalsta tādas iniciatīvas kā Plastmasas aprites alianse;

Galvenās produktu vērtības ķēdes: plastmasa

24. mudina Komisiju visaptverošā veidā risināt mikroplastmasas problēmu, tostarp 
pieņemot kārtību, kā visaptveroši un pakāpeniski izbeigt ar nolūku pievienotās 
mikroplastmasas lietošanu, un veicot jaunus pasākumus, tostarp regulatīvus pasākumus, 
pret netīšu plastmasas noplūdi, piemēram, no tekstilizstrādājumiem, riepām un 
plastmasas granulām; uzsver, ka ir jānovērš nepilnības zināšanās par mikroplastmasu;

Galvenās produktu vērtības ķēdes: tekstilizstrādājumi

25. uzsver, cik svarīga ir jauna, visaptveroša ES tekstilizstrādājumu stratēģija, lai veicinātu 
ES tekstilrūpniecības nozares ilgtspēju un pievērstos visu veidu ietekmei uz vidi visā 
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vērtību ķēdē;

26. atzinīgi vērtē jaunā produktu rīcībpolitikas satvara piemērošanu tekstilizstrādājumiem; 
cita starpā prasa veikt pasākumus pret mikrošķiedras zudumiem;

Galvenās produktu vērtības ķēdes: būvniecība un ēkas

27. aicina Komisiju topošajā Renovācijas viļņa iniciatīvā pilnībā integrēt aprites 
ekonomikas principus;

Galvenās produktu vērtības ķēdes: pārtika, ūdens un barības vielas

28. mudina Komisiju iesniegt priekšlikumus, lai īstenotu mērķi līdz 2030. gadam uz pusi 
samazināt pārtikas izšķērdēšanu;

29. uzsver bioloģisko produktu, tostarp bioloģisko atkritumu labākas reģenerācijas svarīgo 
nozīmi pārejā uz oglekļa emisiju ziņā neitrālu aprites ekonomiku;

30. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai noslēgtu lauksaimniecības barības vielu aprites 
loku un ļautu ķīmiskā mēslojuma vietā plašāk izmantot pārstrādātus kūtsmēslus un citas 
organiskās barības vielas, vienlaikus ņemot vērā vides un ekosistēmu aizsardzību;

Mazāk atkritumu, lielāka vērtība

31. uzsver, ka ir būtiski par prioritāti noteikt atkritumu rašanās novēršanu saskaņā ar ES 
atkritumu hierarhiju, un aicina Komisiju ierosināt konkrētus saistošos atkritumu 
samazināšanas mērķrādītājus un nepārstrādājamo atkritumu maksimālā apjoma 
mērķrādītājus;

32. uzskata, ka nekonkurētspējīgas cenas un otrreizējo izejvielu trūkums ir vieni no 
galvenajiem šķēršļiem aprites ekonomikai; aicina Komisiju izvērtēt pasākumus, lai 
otrreizējās izejvielas padarītu konkurētspējīgākas, piemēram, ekonomiskus stimulus, 
tostarp atlīdzību par CO2 emisiju ietaupījumiem, nodokļu pasākumus, publisko 
iepirkumu un ražotāja paplašinātas atbildības turpmāku piemērošanu;

33. stingri atbalsta mērķi izveidot labi funkcionējošu ES otrreizējo izejvielu tirgu un uzsver, 
ka tam būs vajadzīgi vienoti standarti; aicina Komisiju ierosināt atkritumu stadijas beigu 
kritērijus galvenajām atkritumu plūsmām;

34. atgādina par ES mērķiem atkritumu jomā un uzsver, ka dalībvalstīm saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju pirmām kārtām ir jāatsakās no atkritumu 
apglabāšanas poligonos;

Aprites principam jāstrādā par labu cilvēkiem, reģioniem un pilsētām

35. atzīst reģionālo pašvaldību un vietējo kopienu svarīgo lomu atkritumu apsaimniekošanā; 
aicina Komisiju atbalstīt aprites centru izveidi visos Eiropas reģionos un vietējās 
kopienās;

Vadīt centienus pasaules līmenī
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36. atbalsta Komisijas apņemšanos pārskatīt Regulu par atkritumu sūtījumiem, lai apturētu 
ES atkritumu problēmu eksportēšanu uz trešām valstīm; aicina Komisiju koncentrēties 
arī uz finansiāliem stimuliem, lai ierobežotu atkritumu eksportu;

37. aicina Eiropas ražotājus uzņemties atbildību, kad tie pārdod produktus trešās valstīs, un 
ierosina, lai nozares ieinteresētās personas apņemtos īstenot atkritumu kompensācijas 
programmas, izveidojot dalītas savākšanas sistēmas;

°

° °

38. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Līdz 2050. gadam cilvēces patēriņš sasniegs tādu līmeni, it kā tai būtu pieejamas trīs planētas 
Zeme. Tā kā mūsu dabas resursi ir ierobežoti un klimats mainās, ir jāatsakās no pašreizējā 
patēriņa sabiedrības modeļa un jātiecas uz aprites ekonomiku. Pašlaik Eiropa ir atgūšanās 
procesā no nepieredzētas veselības un ekonomikas krīzes, kas atklāja mūsu resursu un 
vērtības ķēžu trauslumu. Mums būtu jāizmanto šī situācija un jānovērš šķēršļi, kas kavē 
aprites risinājumu sekmīgu īstenošanu.

Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns (CEAP 2.0) ir iestrādāts klimata mērķos, par kuriem 
panākta vienošanās Eiropas zaļajā kursā un Parīzes nolīgumā. Ja pirmajā 2015. gada rīcības 
plānā pārejai uz aprites ekonomiku galvenā uzmanība tika pievērsta produktu reciklējamībai, 
tad šajā otrajā plānā ir uzsvērti preventīvie pasākumi, jo īpaši atkritumu rašanās novēršanas un 
apsaimniekošanas jomā. Nīderlandes valdības noteiktais mērķis līdz 2030. gadam par 50 % 
samazināt resursu izmantošanu varētu būt iedvesmas avots visai ES12.

Aprites ekonomika ne tikai radikāli samazinās ES radītās CO2 emisijas, bet arī stimulēs 
ekonomikas izaugsmi un radīs nodarbinātības iespējas, kas Eiropai vajadzīgas atgūšanās 
procesā. Aplēses liecina, ka CEAP 2.0 īstenošanas gaitā līdz 2030. gadam visā ES varētu tikt 
radīts 700 000 darbvietu un ES IKP izaugsme būtu par 0,5 % lielāka13. Aprites ekonomika 
varētu būt pamats mūsu turpmākai sabiedrības digitalizācijai un pilnībā attīstītas nomas 
ekonomikas izvēršanai, par pamatu ņemot produkta kā pakalpojuma (PaaS) modeli kā vienu 
no rīcības plānā paredzētajiem galvenajiem uzņēmējdarbības modeļiem.

Pašlaik cilvēku izmantoto ikdienas materiālu ražošana rada 45 % CO2 emisiju. Lai mūsu 
ekonomiku pienācīgi pārveidotu par atbilstošu aprites principiem, ir vajadzīga holistiska 
pieeja, kuras pamatā ir atbilstīgi novērtējumi ar mērķi veidot zinātnē balstītu politiku. Lai 
CEAP 2.0 būtu veiksmīga, visos vērtību ķēdes posmos ir jāīsteno aprites un ilgtspējas 
principi. Vienlaikus svarīga ir inovācija, jo aprites modelis balstās uz jaunām, bieži vien 
digitālām tehnoloģijām.

Ilgtspējīgu produktu rīcībpolitikas satvars

Ar CEAP 2.0 līdzšinējo pēc iespējas zemāku standartu noteikšanas līkni būtu jāvērš pretējā 
virzienā ar centieniem sasniegt pēc iespējas augstākus standartus. Ir jāmeklē iespējas investēt 
jaunās tehnoloģijās, ar kurām varētu nodrošināt, ka reciklēta produkta kvalitāte ir tāda pati kā 
produktam, kas izgatavots no neapstrādāta materiāla.

Ziņojumā pilnībā atbalstīts Komisijas mērķis koncentrēties uz produktu vides pēdas 
nospiedumu, jo 80 % no produktu ietekmes uz vidi tiek noteikti jau to izstrādes posmā. Tāpēc 
šajā ziņojumā uzmanība pievērsta ne tikai resursu efektivitātes mērķrādītājiem katrā produktu 
kategorijā, bet arī mērķrādītāju noteikšanai konkrētiem produktiem attiecībā uz reciklēta 
satura izmantošanu, vienlaikus garantējot šo produktu veiktspēju un drošumu, pamatojoties uz 

12 “Nederland Circulair in 2050”, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-
circulair-in-2050, 7. lpp. 
13 Eiropas Parlamenta Izpētes dienests, Aprites ekonomika, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
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uzticamām aprēķina metodēm.

Digitalizētā sabiedrībā patērētāji un ražotāji pieprasa atjauninātu un precīzu informāciju par 
produktu un to izejvielu ilgtspēju. Ziņojumā atbalstītas Komisijas iniciatīvas nodrošināt 
produktu digitālās pases. Ietekmes uz vidi novērtējumā būtu jāņem vērā arī produkta rezerves 
daļas, pusfabrikāti, reciklējamība un aprites cikla ietekme.

Pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana patērētājiem un publiskā iepirkuma veicējiem

Pašlaik publisko iestāžu pirktspēja ir vien 14 % ES IKP. Komisijai būtu jāsniedz paraugs, 
nosakot obligātus kritērijus un mērķrādītājus zaļajam publiskajam iepirkumam. Šajā ziņā 
Komisija un dalībvalstis varētu uzņemties “paraugpircēja” lomu. Vēl viens būtisks elements ir 
patērētāju tiesību stiprināšana ar iniciatīvu “tiesības uz remontu”.

Aprites princips ražošanas procesā

Aprites principam atbilstošam ražošanas procesam vajadzētu būt ES industriālās stratēģijas 
centrā, un tam vajadzētu būt galvenajam virzītājspēkam pārejā uz konkurētspējīgu, 
klimatneitrālu rūpniecisko bāzi. Ilgtspējīgi iegūtiem materiāliem ir milzīgs potenciāls, un ar to 
izmantošanu tiktu atbalstīta bioekonomikas rīcības plāna turpmāka izstrāde.

Aprites principa ieviešana ražošanas procesos būs ļoti atkarīga no jaunu tehnoloģiju attīstības. 
Komisijai un dalībvalstīm ir jāinvestē inovatīvā attīstībā, īpašu uzmanību pievēršot uzlabotai 
reciklēšanai un digitālajām tehnoloģijām, lai atbalstītu aprites ekonomiku un nodrošinātu 
uzraudzību pār resursiem.

Investīcijām nevajadzētu būt vērstām vienīgi uz galaproduktu, bet arī uz pusfabrikātiem, jo arī 
tie ir būtiski mērķa sasniegšanai.

Galvenās produktu vērtības ķēdes

Šajā ziņojumā pausts atbalsts Komisijas priekšlikumam par to, ka CEAP 2.0 par galvenajām 
vērtību ķēdēm izvēlētas septiņas jomas, proti, elektronika un IKT; akumulatori un 
transportlīdzekļi; iepakojums; plastmasa; tekstilizstrādājumi; būvniecība un ēkas; pārtika, 
ūdens un barības vielas. Šīm jomām ir milzīgs potenciāls, un tām būs milzīga ietekme uz 
pilnībā attīstītas aprites ekonomikas izveidi.

Ir redzama MVU un nozares dalībnieku spēcīga vēlme pāriet uz aprites ekonomiku, lai gan 
daudzi no tiem saskaras ar administratīviem vai likumdošanas šķēršļiem. Turklāt pašreizējā 
pandēmija arī būtiski ietekmēja minētās nozares. CEAP 2.0 būs ceļš uz noturīgu atlabšanu un 
jaunu ekonomiskās labklājības periodu.

Elektronika un IKT

CEAP 2.0 ir ierosināts izveidot elektroierīču aprites iniciatīvu, kas veicinās ilgāku ražojuma 
kalpošanas laiku, nodrošinot tā atkārtotu izmantošanu, remontējamību un modernizējamību. 
Reciklēšanas infrastruktūras pareizai īstenošanai būs būtiska nozīme, veidojot aprites 
principam atbilstošu IKT nozari.

Akumulatori un transportlīdzekļi
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Ziņojumā uzsvērts, ka tiek gaidīti Komisijas priekšlikumi par Akumulatoru direktīvu un 
Alternatīvo degvielu infrastruktūras direktīvu, jo īpaši attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar 
ekodizainu, uzlabotu savākšanu, atkārtotu izmantošanu un reciklēšanu, vērtīgu materiālu 
atgūšanu, patērētāju informēšanu, ietekmi uz vidi aprites ciklā un ilgtspējīgu apgādi. Ir 
jāīsteno tīra mobilitāte un politika attiecībā uz kritiski svarīgām izejvielām.

Tekstilizstrādājumi

Jauna, visaptveroša ES tekstilizstrādājumu stratēģija būs ļoti svarīga, lai risinātu gan nozares 
ietekmes uz vidi, gan sociālos jautājumus. Komisijai ilgtspējīgu produktu rīcībpolitikas 
satvarā būtu jāpiedāvā mērķtiecīgi pasākumi attiecībā uz tekstilizstrādājumiem nolūkā novērst 
mikroplastmasas klātbūtni tekstilizstrādājumos, jo šis plastmasas veids jūras piegružojumā 
veido no 1-35 %, kā arī jāpiedāvā saskaņotas mērīšanas un profilakses sistēmas, lai kontrolētu 
mikrošķiedras tīšu vai netīšu izdalīšanos.

Plastmasas

Līdz ar tekstilizstrādājumiem, riepām un granulām plastmasa ir lielākais primārās 
mikroplastmasas klātbūtnes avots vidē, turklāt arvien lielāku šā piesārņojuma daļu rada jūras 
vidē nonākušās makroplastmasas degradācija.

Iepakojums

Iepakojums ir ļoti svarīgs, lai garantētu produktu drošību un higiēnu, jo īpaši pārtikas un 
dzērienu nozarē. Tomēr, ņemot vērā atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, politikai būtu 
jāpārorientējas uz iepakojuma atkārtotu izmantošanu. Vienlaikus iepakojumam vajadzētu būt 
minimālam, tomēr arī garantējot produkta kvalitāti un drošumu. Šajā ziņojumā arī pausts 
aicinājums nozarei apņemties par 50 % samazināt visu veidu iepakojumu, paturot prātā 
perspektīvu līdz 2030. gadam plastmasu aizstāt ar ilgtspējīgiem un atjaunojamiem vai 
reciklējamiem materiāliem.

Būvniecība un ēkas

Būvniecības nozare vienlaikus saskaras ar divām problēmām: straujas urbanizācijas un 
iedzīvotāju skaita pieauguma dēļ būs jābūvē arvien vairāk ēku, savukārt pašreizējās ēkas ir 
steidzami jārenovē un jāuzlabo to energoefektivitāte un izmantošana14. Renovācijas viļņa 
iniciatīvā Komisijai jānosaka, kuri tiesību aktu priekšlikumi ir prioritāri, turklāt cerams, ka tā 
pievērsīsies lielākajām atkritumu plūsmām, vienlaikus paturot prātā iespējas izmaksu un 
lietderības ziņā priekšlikumu realizēt.

Pārtika, ūdens un barības vielas

Ziņojumā pausts atbalsts tām likumdošanas iniciatīvām, kuru mērķis ir veicināt notekūdeņu 
atkārtotu izmantošanu lauksaimniecības procesos. Attīrītu komunālo notekūdeņu atkārtota 
izmantošana var novērst ūdens trūkumu, nodrošinot šā pārgūtā ūdens izmantošanu 
lauksaimnieciskās apūdeņošanas vajadzībām. Turklāt Komisijai būtu arī jāapsver iespējas, kā 
lauksaimniecības barības vielu apriti padarīt par slēgtu ciklu un kā sasniegt mērķi līdz 2030. 

14 The Built Environment, Ellen MacArthur Foundation, 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf, 2020. gads, 2.-3. lpp.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf
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gadam uz pusi samazināt pārtikas izšķērdēšanu.

Mazāk atkritumu, lielāka vērtība

Eiropai noteikts stingrs grafiks attiecībā uz mērķi, kas sasniedzams 2035. gadā — jāreciklē 
65 % sadzīves atkritumu, un ne vairāk kā 10 % atkritumu drīkst nonākt poligonos. ES būtu 
jānosaka atkritumu rašanās novēršanas mērķi un jāatsakās no atkritumu apglabāšanas 
poligonos, ja ir pieejamas ilgtspējīgas alternatīvās atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas.

Aprites principam jāstrādā par labu cilvēkiem, reģioniem un pilsētām

Aprites ekonomikas uzplaukumu nevarēs panākt ar lejupēju pieeju, un CEAP 2.0 īstenošanā 
par līderiem jākļūst vietējām kopienām un reģionālajām iestādēm. Tomēr Komisijai būtu 
jāveicina paraugprakses apmaiņa atkritumu savākšanas un jaunas šķirošanas infrastruktūras 
jomā. 

Vadīt centienus pasaules līmenī 

Dokumenta sagatavošanas laikā iesniegti vēl arī citi tiesību aktu priekšlikumi, kuriem būs 
būtiska nozīme CEAP 2.0 īstenošanā. Pirmkārt, ir jāīsteno Bāzeles konvencijas jaunākie 
grozījumi attiecībā uz plastmasas atkritumu tirdzniecību. Otrkārt, ziņojumā ir atbalstīts 
Komisijas mērķis pārskatīt Atkritumu sūtījumu regulu, kurā tiek apsvērts ierobežojums 
attiecībā uz atkritumu sūtījumiem. Komisijai būtu jāapsver finansiāli stimuli eksporta 
apturēšanai. Šajā ziņojumā arī ierosināta jauna ideja attiecībā uz nozares apņemšanos īstenot 
atkritumu kompensācijas programmas, lai nodrošinātu otrreizējo materiālu plūsmu.


