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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1013/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Alessandro 
Giovannetti, par viena iepakojuma materiāla izmantošanu lielveikalu 
produktiem

Lūgumraksts Nr. 0082/2019, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Elena 
Mihaela Blejdea, par plastmasas iepakojuma labāku izmantošanu

1. Lūgumraksta Nr. 1013/2018 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ierosina visiem lielveikalos tirgotajiem produktiem, neatkarīgi no tā, 
vai tie ir pārtikas vai nepārtikas produkti, izmantot vienu pārstrādājamu iepakojuma 
materiālu. Viņš uzskata, ka tas palīdzētu samazināt sadzīves atkritumu apjomu un veicinātu 
atkritumu pārstrādi.

Lūgumraksta Nr. 0082/2019 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka daudzi mazi izstrādājumi, piemēram, cepumi vai mīklas 
izstrādājumi, ir iesaiņoti atsevišķos plastmasas maisiņos un pēc tam — pilnīgi nevajadzīgi — 
vēl ir iesaiņoti lielākā plastmasas maisiņā. Viņa apgalvo, ka šāda prakse ir pretrunā Direktīvas 
94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu mērķim, proti, novērst izlietotā iepakojuma 
rašanos un līdz minimumam samazināt iepakojuma ietekmi uz vidi. Viņa uzskata — ja šādas 
maza izmēra preces nepārdod atsevišķi, tās nebūtu jāiesaiņo atsevišķos plastmasas 
iepakojumos.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1013/2018 atzīts par pieņemamu 2019. gada 29. martā. Komisijai pieprasīta 
informācija saskaņā ar Reglamenta 216. panta 6. punktu (jauno 227. panta 6. punktu).

Lūgumraksts Nr. 0082/2019 atzīts par pieņemamu 2019. gada 7. maijā. Komisijai pieprasīta 
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informācija saskaņā ar Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 1013/2018, kas saņemta 2019. gada 7. jūnijā

Direktīvas 94/62/EK1 par iepakojumu un izlietoto iepakojumu mērķis ir saskaņot valstu 
pasākumus attiecībā uz iepakojuma un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, lai, no vienas 
puses, novērstu jebkādu ietekmi uz vidi un, no otras puses, nodrošinātu iekšējā tirgus darbību 
un novērstu konkurences izkropļojumus. Pēc nesenās pārskatīšanas tajā ir noteikts, ka līdz 
2025. gadam ir jāsasniedz vismaz 65 % iepakojuma pārstrāde un līdz 2030. gadam 70 %. Ir 
noteikti arī mērķi attiecībā uz konkrētiem materiāliem, piemēram, 2030. gada mērķis attiecībā 
uz plastmasas iepakojuma pārstrādi ir 55 %.

Saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kas nosaka ES politiku, direktīvas galvenā 
prioritāte ir novērst izlietotā iepakojuma rašanos, kam seko iepakojuma atkārtota izmantošana, 
pārstrāde un citi reģenerācijas veidi (piemēram, enerģijas reģenerācija), turklāt apglabāšana ir 
visnevēlamākā iespēja. Ir noteiktas pamatprasības, kuras ir jāievēro attiecībā uz visiem ES tirgū 
laistajiem iepakojumiem. Šīs prasības ir noteiktas direktīvas 9. pantā un II pielikumā, un sīkāk 
izklāstītas attiecīgo standartu kopumā. Cita starpā tās attiecas uz iepakojuma novēršanu un 
iepakojuma pārstrādājamību. Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja ieteikumu ir jānorāda, ka 
pastāv prasība par to, lai iepakojuma tilpums un svars nebūtu lielāks, kā vajadzīgs iesaiņotā 
produkta drošuma un higiēnas prasību ievērošanai, un būtu apmierinošs attiecībā uz ražojumu 
un patērētājiem. 

Tomēr praksē šādi formulētas pamatprasības izrādījies grūti īstenot, turklāt to praktiskā nozīme 
attiecībā uz paredzētajiem mērķiem ir bijusi diezgan ierobežota.

Šā iemesla dēļ 2018. gadā pieņemtā Iepakojuma un izlietotā iepakojuma direktīvas grozījumā2 
noteikts, ka Komisija “[..] apsver iespēju pastiprināt pamatprasības, lai inter alia uzlabotu 
atkārtotas izmantošanas un kvalitatīvas pārstrādes veicināšanas sistēmu, kā arī stiprinātu šādu 
pamatprasību izpildi”. Turklāt konkrētāk attiecībā uz plastmasas iepakojumu — Komisijas 
2018. gada janvārī pieņemtajā ES stratēģijā attiecībā uz plastmasu3 cita starpā ir izvirzīts mērķis 
panākt, ka “līdz 2030. gadam visi ES tirgū laistie plastmasas iepakojumi ir vai nu atkārtoti 
izmantojami vai izmaksu ziņā efektīvi pārstrādājami”.

Komisija šajā uzdevumā balstās uz pašlaik veiktu pētījumu, kurā tiek izskatītas iespējas 
pastiprināt pamatprasības. Komisijas mērķis ir līdz 2020. gada beigām iesniegt Parlamentam 
un Padomei ziņojumu un vajadzības gadījumā iesniegt priekšlikumus par direktīvas 
grozījumiem.

Turklāt Direktīva 2008/98/EK4 par atkritumiem, kurā grozījumi izdarīti 2018. gadā5, 
pastiprināja ražotāja paplašinātas atbildības noteikumus, saskaņā ar kuriem ražotāji uzņemas 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto 
iepakojumu, OV L 365, 31.12.1994., 10.–23. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīva (ES) 2018/852, ar ko groza Direktīvu 
94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, OV L 150, 14.6.2018., 141.–154. lpp.
3 COM(2018)0028 final.
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 312, 22.11.2008., 3.–30. lpp.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīva (ES) 2018/851, ar ko groza 
Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem, OV L 150, 14.6.2018., 109.–140. lpp.
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finansiālu atbildību par atkritumu pārstrādi attiecībā uz saviem produktiem (turpmāk RPA). Tās 
jaunais 8.a pants nosaka minimālās prasības RPA shēmām, lai padarītu to darbību efektīvāku 
un pārredzamāku. Šie noteikumi ir jāievēro esošajās shēmās, un grozītajā Iepakojuma un 
izlietotā iepakojuma direktīvā ir arī noteikts pienākums dalībvalstīm līdz 2024. gada 31. 
decembrim ieviest obligātas RPA shēmas iepakojumam un izlietotajam iepakojumam. Jaunajos 
noteikumos cita starpā paredzēta prasība, ka maksa, kas jāmaksā ražotājiem, “tiek modulēta, jo 
īpaši ņemot vērā tirgū laisto produktu un iepakojumu ilglietojamību, remontējamību, atkārtotu 
izmantojamību un pārstrādājamību, kā arī bīstamu vielu klātbūtni, tādējādi izmantojot aprites 
cikla pieeju [..]”6. Šādā tarifu modulācijā varētu ņemt vērā arī pārmērīgas iepakošanas 
novēršanu vai iepakojuma pārstrādājamību. Lai palīdzētu dalībvalstīm šīs prasības īstenot, 
Komisija ir sākusi izstrādāt vadlīnijas, kuras plānots publicēt 2019. gada beigās.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja priekšlikumu par to, ka uz visiem iepakojumiem vajadzētu 
būt norādēm par pareizu izmešanu, — iepakojuma lietotājiem paredzēto informāciju nosaka 
Direktīvas 94/62/EK 13. pants. Tajā noteikta prasība dalībvalstīm nodrošināt, ka iepakojuma 
lietotājiem un jo īpaši patērētājiem ir pieejama informācija par:

- tiem pieejamajām nodošanas, savākšanas un reģenerācijas sistēmām;
- viņu lomu, veicinot iepakojuma un izlietotā iepakojuma atkārtotu lietošanu, 

reģenerāciju un pārstrādi;
- tirgū esošā iepakojuma marķējuma nozīmi. 

Dalībvalstīm būtu arī jāveicina patērētāju informēšanas un izpratnes veidošanas kampaņas.

Piemēram, uz patērētājiem vērstas otrreizējas pārstrādes logotipi tiek izmantoti kā brīvprātīgas 
norādes, lai parādītu, ka produktu vai tā iepakojumu var pārstrādāt. Bieži vien šie logotipi ir 
saistīti ar ražotāja dalību kādā ražotāju atbildības organizācijā. Labas prakses piemēri attiecībā 
uz šā logotipa izmantošanu ir definēti starptautiskajā standartā ISO 14021:2016 par vides 
marķējumu un deklarāciju — pašdeklarēti ar vidi saistīti apgalvojumi7. Komisija šobrīd neplāno 
pieņemt saistošus saskaņošanas pasākumus, piemēram, attiecībā uz pārstrādes simboliem. 
Runājot vispārīgāk, ES līmenī ir noteikti galvenie atkritumu apsaimniekošanas principi, bet 
dalībvalstīm tie jāīsteno un jāorganizē savākšanas sistēmas, ņemot vērā vietējos apstākļus.

Tomēr vēlāk 2019. gadā stāsies spēkā jaunā direktīva par dažu plastmasas izstrādājumu 
ietekmes uz vidi samazināšanu. Lai novērstu piedrazošanas risku, direktīvas 7. pantā ir 
noteiktas marķēšanas prasības daudziem vienreizlietojamiem plastmasas priekšmetiem, kurus 
bieži atrod Eiropas pludmalēs (higiēnas dvieļi, mitrās salvetes, tabakas izstrādājumi, trauciņi). 
Attiecībā uz šiem priekšmetiem dalībvalstis nodrošina marķējumu uz iepakojuma vai uz paša 
produkta, informējot patērētājus par plastmasas klātbūtni produktā un radītā piedrazojuma 
ietekmi vai par citu neatbilstošu produkta atkritumu apglabāšanu, kā arī par atbilstošām 
atkritumu apsaimniekošanas iespējām attiecībā uz šo produktu. 

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja priekšlikumus Komisija risina ar likumdošanas un politikas 
pasākumiem, ko atspoguļo ES stratēģija attiecībā uz plastmasu un ES tiesību aktu pārskatīšana 
atkritumu apsaimniekošanas jomā. Centieni tiks turpināti, pārskatot iepakojuma pamatprasības 

6 8.a panta 4. punkta b) apakšpunkts.
7 https://www.iso.org/standard/66652.html

https://www.iso.org/standard/66652.html
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un Komisijai sagatavojot vadlīnijas un paraugprakses piemērus, lai jo īpaši atbalstītu 
ekomodulētu RPA maksu ieviešanu.

Gan ražotāja paplašinātas atbildības nodevas, gan stingrākas iepakojuma prasības pastiprinās 
stimulus un centienus visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem izstrādāt produktus un 
iepakojumu tā, lai vēl vairāk stiprinātu atkritumu rašanās novēršanu un sasniegtu izlietotā 
iepakojuma pārstrādes mērķus, kas noteikti Iepakojuma un izlietotā iepakojuma direktīvā.

Kopumā dalībvalstis ir atbildīgas par patērētāju informēšanu par atkritumu pienācīgu 
izmešanu, tostarp izmantojot iepakojuma marķēšanu. Ņemot vērā atkritumu savākšanas un 
pārstrādes sistēmu atšķirības dažādās dalībvalstīs, ES tiesību aktos pašlaik nav paredzēts 
saskaņots marķējums, kas norādītu atkritumu izmešanas veidu un kas attiektos uz visu veidu 
iepakojumu.

4. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0082/2919, kas saņemta 2019. gada 30. 
augustā

Direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu8 mērķis ir saskaņot valstu 
pasākumus attiecībā uz iepakojuma un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, lai veicinātu 
vides aizsardzību un nodrošinātu iekšējā tirgus darbību. Saskaņā ar atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju, kas nosaka ES politiku, direktīvas galvenā prioritāte ir novērst 
izlietotā iepakojuma rašanos, kam seko iepakojuma atkārtota izmantošana, pārstrāde un citi 
reģenerācijas veidi (piemēram, enerģijas reģenerācija), turklāt apglabāšana ir visnevēlamākā 
iespēja. Pēc nesenās pārskatīšanas tajā ir noteikts, ka līdz 2025. gadam ir jāsasniedz vismaz 
65 % izlietotā iepakojuma pārstrāde un līdz 2030. gadam 70 %. Ir noteikti arī mērķi attiecībā 
uz konkrētiem materiāliem, piemēram, 2030. gada mērķis attiecībā uz plastmasas iepakojuma 
pārstrādi būs 55 %. 

Visam iepakojumam, ko laiž ES tirgū, ir jāatbilst pamatprasībām, kas noteiktas direktīvas 
9. pantā un II pielikumā un sīkāk izklāstītas attiecīgo standartu kopumā. Cita starpā tās 
attiecas uz iepakojuma novēršanu un iepakojuma pārstrādājamību. Attiecībā uz lūgumraksta 
iesniedzēja ieteikumu ir jānorāda, ka pastāv prasība par to, lai iepakojuma tilpums un svars 
nebūtu lielāks, kā vajadzīgs iesaiņotā produkta drošuma un higiēnas prasību ievērošanai, un 
būtu apmierinošs attiecībā uz ražojumu un patērētājiem. 

Tomēr šādi formulētas pamatprasības kopumā ir izrādījies grūti izpildīt praksē, turklāt to 
praktiskā nozīme attiecībā uz paredzētajiem mērķiem ir bijusi diezgan ierobežota. 

Šā iemesla dēļ 2018. gadā pieņemtā Iepakojuma un izlietotā iepakojuma direktīvas grozījumā9 
noteikts, ka Komisija “(..) apsver iespēju pastiprināt pamatprasības, lai inter alia uzlabotu 
atkārtotas izmantošanas un kvalitatīvas pārstrādes veicināšanas sistēmu, kā arī stiprinātu 
šādu pamatprasību izpildi”.Turklāt konkrētāk attiecībā uz plastmasas iepakojumu — 
Komisijas 2018. gada janvārī pieņemtajā stratēģijā attiecībā uz plastmasu10 cita starpā ir 

8 OV L 365, 31.12.1994., 10.-23. lpp.
9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīva (ES) 2018/852, ar ko groza Direktīvu 
94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (OV L 150, 14.6.2018., 141.–154. lpp.).
10 COM(2018)0028 final. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
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izvirzīts mērķis panākt, ka “līdz 2030. gadam visi ES tirgū laistie plastmasas iepakojumi ir 
vai nu atkārtoti izmantojami, vai izmaksu ziņā efektīvi pārstrādājami”. 

Komisija pašlaik veic šo pamatprasību pārskatīšanu. Lai palīdzētu to izdarīt, pašlaik tiek veikts 
pētījums. Tas ietver apspriešanos ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, cita starpā iesaistot 
iepakojuma nozares un zīmolu pārstāvjus, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Komisijas 
mērķis ir līdz 2020. gada beigām iesniegt Parlamentam un Padomei ziņojumu un vajadzības 
gadījumā iesniegt priekšlikumus par direktīvas grozījumiem.

Turklāt Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem, kurā grozījumi izdarīti 2018. gadā11, 
pastiprināja ražotāja paplašinātas atbildības (RPA) noteikumus, saskaņā ar kuriem ražotāji 
uzņemas finansiālu atbildību par atkritumu pārstrādi attiecībā uz saviem produktiem. Tās 
jaunais 8.a pants nosaka minimālās prasības RPA shēmām, lai padarītu to darbību efektīvāku 
un pārredzamāku. Pašreizējām shēmām šie noteikumi būs jāievēro. Ja tās vēl nav ieviestas, 
dalībvalstīm līdz 2024. gada 31. decembrim ir jāievieš obligātas RPA shēmas iepakojumam un 
izlietotajam iepakojumam. Jaunajos noteikumos paredzēta prasība, ka maksa, kas šādās shēmās 
jāiemaksā ražotājiem, “tiek modulēta, jo īpaši ņemot vērā tirgū laisto produktu un iepakojumu 
ilglietojamību, remontējamību, atkārtotu izmantojamību un pārstrādājamību, kā arī bīstamu 
vielu klātbūtni, tādējādi izmantojot aprites cikla pieeju (..)”12. Šādā tarifu modulācijā varētu 
ņemt vērā arī pārmērīgas iepakošanas novēršanu vai iepakojuma atkārtotu izmantojamību. Lai 
palīdzētu dalībvalstīm šīs prasības īstenot, Komisija ir sākusi izstrādāt vadlīnijas, kuras plānots 
publicēt 2019. gada beigās.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja priekšlikumus Komisija risina ar likumdošanas un politikas 
pasākumiem, ko atspoguļo ES stratēģija attiecībā uz plastmasu un ES tiesību aktu 
pārskatīšana atkritumu apsaimniekošanas jomā. Centieni tiks turpināti, pārskatot iepakojuma 
pamatprasības un Komisijai sagatavojot vadlīnijas un paraugprakses piemērus, lai jo īpaši 
atbalstītu ekomodulētu RPA maksu ieviešanu. 

Gan RPA maksas, gan stingrākas prasības iepakojumam pastiprinās stimulus un visu attiecīgo 
tirgus dalībnieku centienus izstrādāt produktus un iepakojumu tā, lai vēl vairāk stiprinātu 
atkritumu rašanās novēršanu, kā paredzēts Iepakojuma un izlietotā iepakojuma direktīvā. 

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 28. aprīlī

Lūgumraksti Nr. 1013/2018 un Nr. 0082/2019

Iepakojuma un izlietotā iepakojuma direktīvas grozījumā13, kas pieņemts 2018. gadā, noteikts, 
ka Komisija “(..) apsver iespēju pastiprināt pamatprasības, lai inter alia uzlabotu atkārtotas 
izmantošanas un kvalitatīvas pārstrādes veicināšanas sistēmu, kā arī stiprinātu šādu 
pamatprasību izpildi”. Turklāt konkrētāk attiecībā uz plastmasas iepakojumu — Komisijas 

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīva (ES) 2018/851, ar ko groza Direktīvu 
2008/98/EK par atkritumiem (OV L 150, 14.6.2018., 109.–140. lpp.).
12 8.a panta 4. punkta b) apakšpunktā.
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīva (ES) 2018/852, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK 
par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, OV L 150, 14.6.2018., 141.–154. lpp.
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2018. gada janvārī14 pieņemtajā ES stratēģijā attiecībā uz plastmasu cita starpā ir izvirzīts 
mērķis panākt, ka “līdz 2030. gadam visi ES tirgū laistie plastmasas iepakojumi ir vai nu 
atkārtoti izmantojami vai izmaksu ziņā efektīvi pārstrādājami”. Eiropas zaļais kurss15, ko 
pieņēma 2019. gada decembrī, paplašināja šo apņemšanos, attiecinot to uz visu iepakojumu, un 
apņēmās veikt papildu pasākumus, lai novērstu un samazinātu pārmērīgu iepakojumu un 
izlietoto iepakojumu. Jaunajā aprites ekonomikas rīcības plānā (CEAP)16, ko pieņēma 
2020. gada martā, kā viena no darbībām, kuras jāīsteno līdz 2021. gadam, ir noteikta šāda — 
“pārskatīt un padarīt stingrākas iepakojumam piemērojamās pamatprasības un samazināt 
pārmērīgu iepakojumu un izlietoto iepakojumu”. Jaunajā CEAP ir precizēts, ka, sagatavojot šo 
iniciatīvu, Komisija apsvērs arī citus pasākumus papildus obligāto pamatprasību 
pastiprināšanai attiecībā uz iepakojumu, kas atļauts ES tirgū, īpašu uzmanību pievēršot šādiem 
uzdevumiem:

- samazināt (pārmērīgu) iepakojumu un izlietoto iepakojumu, tostarp nosakot mērķus un 
izmantojot citus atkritumu rašanās novēršanas pasākumus;

- iepakojuma dizainu pievērst atkārtotai izmantošanai un pārstrādājamībai, tostarp 
apsverot dažu iepakojuma materiālu izmantošanas ierobežojumus konkrētiem 
lietojumiem, jo īpaši, ja ir iespējams alternatīvs atkārtoti lietojams produkts vai sistēmas 
vai ja patēriņa preces var droši apstrādāt bez iepakojuma;

- apsvērt iepakojuma materiālu sarežģītības samazināšanu, tostarp izmantoto materiālu 
un polimēru skaitu.

Turklāt ar Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem, kas grozīta 2018. gadā17, tika pastiprināti 
noteikumi par ražotāja paplašinātu atbildību (turpmāk “RPA”). Tās jaunais 8.a pants nosaka 
minimālās prasības RPA shēmām, lai padarītu to darbību efektīvāku un pārredzamāku. Šie 
noteikumi ir jāievēro esošajās shēmās, un 2018. gadā grozītajā Iepakojuma un izlietotā 
iepakojuma direktīvā ir noteikts pienākums dalībvalstīm līdz 2024. gada 31. decembrim ieviest 
obligātas RPA shēmas iepakojumam un izlietotajam iepakojumam. Jaunajos noteikumos cita 
starpā paredzēta prasība, ka maksa, kas jāmaksā ražotājiem, “tiek modulēta, jo īpaši ņemot vērā 
tirgū laisto produktu un iepakojumu ilglietojamību, remontējamību, atkārtotu izmantojamību 
un pārstrādājamību, kā arī bīstamu vielu klātbūtni, tādējādi izmantojot aprites cikla pieeju 
(..)”18. Šādā tarifu modulācijā varētu ņemt vērā arī pārmērīgas iepakošanas novēršanu vai 
iepakojuma pārstrādājamību. Lai palīdzētu dalībvalstīm šīs prasības īstenot, Komisija ir sākusi 
izstrādāt vadlīnijas, kuras plānots publicēt līdz 2020. gada vasarai.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja priekšlikumu par to, ka uz visiem iepakojumiem vajadzētu 
būt norādēm par pareizu izmešanu, — iepakojuma lietotājiem paredzēto informāciju nosaka 

14 COM(2018)0028 final.
15 COM(2019)0640 final, URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication_en.pdf
16 COM(2020)0098 final, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīva (ES) 2018/851, ar ko groza Direktīvu 
2008/98/EK par atkritumiem, OV L 150, 14.6.2018., 109.–140. lpp.
18 8.a panta 4. punkta b) apakšpunktā.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN
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Direktīvas 94/62/EK19 13. pants. Pantā noteikta prasība dalībvalstīm nodrošināt, ka iepakojuma 
lietotājiem un jo īpaši patērētājiem ir pieejama informācija par:

- tiem pieejamajām nodošanas, savākšanas un reģenerācijas sistēmām; 
- viņu lomu, veicinot iepakojuma un izlietotā iepakojuma atkārtotu lietošanu, 

reģenerāciju un pārstrādi;
- paskaidrojumiem par tirgū esošā iepakojuma marķējumu. 

Tām būtu arī jāveicina patērētāju informēšanas un izpratnes veidošanas kampaņas.

Piemēram, uz patērētājiem vērstas otrreizējas pārstrādes logotipi tiek izmantoti kā brīvprātīgas 
norādes, lai parādītu, ka produktu vai tā iepakojumu var pārstrādāt. Bieži vien šie logotipi ir 
saistīti ar ražotāja dalību kādā ražotāju atbildības organizācijā. Labas prakses piemēri attiecībā 
uz šā logotipa izmantošanu ir definēti starptautiskajā standartā ISO 14021:2016 par vides 
marķējumu un deklarāciju — pašdeklarēti ar vidi saistīti apgalvojumi20. Komisija šobrīd 
neplāno pieņemt saistošus saskaņošanas pasākumus attiecībā uz pārstrādes simboliem. ES 
līmenī ir noteikti galvenie atkritumu apsaimniekošanas principi, bet dalībvalstīm tie jāīsteno un 
jāorganizē savākšanas sistēmas, ņemot vērā vietējos apstākļus. Tomēr, kā paziņots jaunajā 
CEAP, Komisija kā daļu no jaunajā CEAP minētās iniciatīvas saskaņot dalītās savākšanas 
sistēmas izvērtēs iespēju ieviest ES mēroga marķējumu, kas veicina izlietotā iepakojuma 
pareizu nošķiršanu tā rašanās vietā.

Ir vērts arī norādīt, ka Direktīvas 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz 
vidi samazināšanu21 7. pantā ir noteiktas marķēšanas prasības daudziem vienreizlietojamiem 
plastmasas priekšmetiem, kurus bieži atrod Eiropas pludmalēs (higiēnas dvieļi, mitrās salvetes, 
tabakas izstrādājumi, trauciņi). Attiecībā uz šiem priekšmetiem dalībvalstis nodrošina 
marķējumu uz iepakojuma vai uz paša produkta, informējot patērētājus par plastmasas klātbūtni 
produktā un radītā piedrazojuma ietekmi vai par citu neatbilstošu produkta atkritumu 
apglabāšanu, kā arī par atbilstošām atkritumu apsaimniekošanas iespējām attiecībā uz šo 
produktu. 

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja priekšlikumus Komisija risina ar likumdošanas un politikas 
pasākumiem, ko atspoguļo stratēģija attiecībā uz plastmasu, Eiropas zaļais kurss, jaunais aprites 
ekonomikas rīcības plāns22 un 2018. gadā veiktā ES tiesību aktu pārskatīšana atkritumu 
apsaimniekošanas jomā. Centieni tiks turpināti, pārskatot iepakojuma pamatprasības, veicot 

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto 
iepakojumu, OV L 365, 31.12.1994., 10.–23. lpp.

20 https://www.iso.org/standard/66652.html

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīva (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas 
izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu (dokuments attiecas uz EEZ), OV L 155, 12.6.2019., 1.–19. lpp.

22 https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf

https://www.iso.org/standard/66652.html
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
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citus pasākumus izlietotā iepakojuma rašanās novēršanai un Komisijai sagatavojot vadlīnijas 
un paraugprakses piemērus, lai jo īpaši atbalstītu ekomodulētu RPA maksu ieviešanu.

Gan ražotāja paplašinātas atbildības nodevas, gan stingrākas iepakojuma prasības pastiprinās 
stimulus un centienus visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem izstrādāt produktus un 
iepakojumu tā, lai vēl vairāk stiprinātu atkritumu rašanās novēršanu un sasniegtu izlietotā 
iepakojuma pārstrādes mērķus, kas noteikti Iepakojuma un izlietotā iepakojuma direktīvā.

Kopumā dalībvalstis ir atbildīgas par patērētāju informēšanu par atkritumu pienācīgu izmešanu, 
tostarp izmantojot iepakojuma marķēšanu. Ņemot vērā atkritumu savākšanas un pārstrādes 
sistēmu atšķirības dažādās dalībvalstīs, ES tiesību aktos pašlaik nav paredzēts saskaņots 
marķējums, kas norādītu atkritumu izmešanas veidu un kas attiektos uz visu veidu iepakojumu. 
Tomēr, kā paziņots jaunajā CEAP, Komisija kā daļu no jaunajā CEAP minētās iniciatīvas 
saskaņot dalītās savākšanas sistēmas izvērtēs iespēju ieviest ES mēroga marķējumu, kas veicina 
izlietotā iepakojuma pareizu nošķiršanu tā rašanās vietā.


