
AM\711129LV.doc PE402.733v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2005/0281(COD)

6.3.2008

GROZĪJUMI Nr.
32 - 118

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam
Caroline Jackson
(PE400.588v01-00)v02-00)

attiecībā uz  Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvu par atkritumiem 

Padomes kopējā nostāja
(11406/4/2007 – C6-0056/2008 – 2005/0281(COD)(COD))



PE402.733v01-00 2/68 AM\711129LV.doc

LV

AM_Com_LegRecomm



AM\711129LV.doc 3/68 PE402.733v01-00

LV

Grozījums Nr. 32
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
1. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(1) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2006/12/EK (2006. gada 
5. aprīlis) par atkritumiem izveido tiesisko 
regulējumu darbībām ar atkritumiem 
Kopienā. Tajā definēti tādi pamatjēdzieni 
kā atkritumi, reģenerācija un apglabāšana 
un paredzētas būtiskās prasības atkritumu 
apsaimniekošanai, jo sevišķi pienākums 
uzņēmumiem vai organizācijām, kas 
apsaimnieko atkritumus, saņemt atļauju vai 
reģistrēties un pienākums dalībvalstīm 
izstrādāt atkritumu apsaimniekošanas 
plānus. Ar to izveidoti tādi galvenie 
principi kā pienākums rīkoties ar 
atkritumiem tā, lai tas negatīvi neietekmētu 
vidi un cilvēku veselību, pamudinājums 
ievērot atkritumu apsaimniekošanas
hierarhiju un rīkoties saskaņā ar principu, 
ka piesārņotājs maksā, prasība, ka 
atkritumu apglabāšanas izmaksas jāsedz 
atkritumu īpašniekam vai iepriekšējam 
īpašniekam, vai ražotājam, kura produkta 
rezultātā atkritumi ir radušies.

(1) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2006/12/EK (2006. gada 
5. aprīlis) par atkritumiem izveido tiesisko 
regulējumu darbībām ar atkritumiem 
Kopienā. Tajā definēti tādi pamatjēdzieni 
kā atkritumi, reģenerācija un apglabāšana 
un paredzētas būtiskās prasības atkritumu 
apsaimniekošanai, jo sevišķi pienākums 
uzņēmumiem vai organizācijām, kas 
apsaimnieko atkritumus, saņemt atļauju vai 
reģistrēties un pienākums dalībvalstīm 
izstrādāt atkritumu apsaimniekošanas 
plānus. Ar to izveidoti tādi galvenie 
principi kā pienākums rīkoties ar 
atkritumiem tā, lai tas negatīvi neietekmētu 
vidi un cilvēku veselību, atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhija un saskaņā ar 
principu, ka piesārņotājs maksā, prasība, ka 
atkritumu apglabāšanas izmaksas jāsedz 
atkritumu īpašniekam vai iepriekšējam 
īpašniekam, vai ražotājam, kura produkta 
rezultātā atkritumi ir radušies.

Or. en

(Jaunais grozījums, kas pamatojas uz Reglamenta 62. panta 2. punkta c) apakšpunktu.)

Pamatojums

Papildus referenta iesniegtajam 21. grozījumam, kurā noteikta atkritumu apsaimniekošanas  
hierarhija kā vispārējs noteikums. Tādējādi šī direktīva ne tikai „mudina” dalībvalstis 
piemērot atkritumu hierarhiju.
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Grozījums Nr. 33
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
1.a apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(1a)  Jebkuras atkritumu 
apsaimniekošanas politikas galvenajam 
mērķim jābūt atkritumu radīšanas un 
apsaimniekošanas negatīvās ietekmes uz 
cilvēku veselību un vidi samazināšanai 
līdz minimumam. Šajā sakarā tiesību 
aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā 
jābūt vērstiem arī uz to, lai samazinātu 
resursu izmantošanu, un, tā kā tas ir viens 
no efektīvākajiem siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanas veidiem, dotu 
pilnvērtīgu ieguldījumu ES klimata 
pārmaiņu novēršanas mērķu īstenošanā. 
Tiesību aktiem atkritumu 
apsaimniekošanas jomā jāveicina arī 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
pielietojums praksē.

Or. en

(Šis grozījums papildina referenta 1. grozījumu, uzsverot, cik liela nozīme klimata pārmaiņu 
samazināšanā ir tiesību aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.)

Pamatojums

Atbilstīgi EP grozījumam 38/108/157/141 pirmajā lasījumā jāuzsver, ka tiesību aktiem 
atkritumu apsaimniekošanas jomā ir ļoti liela nozīme siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanā. Apmēram 10 % no ES klimata pārmaiņu novēršanai izvirzītajiem mērķim, kas 
sasniedzami līdz 2020. gadam, varētu īstenot, ja reģenerējamos atkritumus vairāk reģenerētu 
un pakļautu otrreizējai pārstrādei, nevis apglabātu.
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Grozījums Nr. 34
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
8. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(8) Būtu jāpiemēro efektīvi un konsekventi 
atkritumu apstrādes noteikumi – paredzot 
dažus atbrīvojumus – kustamam 
īpašumam, no kā īpašnieks atbrīvojas, ir 
nodomājis atbrīvoties vai ir spiests 
atbrīvoties.

(8) Būtu jāpiemēro efektīvi un konsekventi 
atkritumu apstrādes noteikumi – paredzot 
dažus atbrīvojumus – kustamām vielām un 
priekšmetiem, no kā īpašnieks atbrīvojas, ir 
nodomājis atbrīvoties vai ir spiests 
atbrīvoties.

Or. en

(Jaunais grozījums, kas pamatojas uz Reglamenta 62. panta 2. punkta c) apakšpunktu.)

Pamatojums

Termins „īpašums” varētu radīt pārpratumus, jo tas it kā norāda, ka šie noteikumi attiecas 
tikai uz atkritumiem, kas pieder personai, kura no tiem atbrīvojas. Tomēr, tā kā pastāv liela 
iespēja, ka kāds gribētu atbrīvoties no kaut kā, kas viņam nepieder, tad termins „īpašums” ir 
jāaizstāj ar terminiem, kas izmantoti „atkritumu” definīcijā.

Grozījums Nr. 35
Karin Scheele

Padomes kopējā nostāja
9.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(9a) Lai nodrošinātu visaptverošu un 
preventīvu augsnes aizsardzību, 
dalībvalstis var —lai gan tā nav iekļauta 
šīs direktīvas darbības jomā —
reglamentēt arī augsnes (jo īpaši 
piesārņotas augsnes) izmantošanu valsts 
tiesību aktos atkritumu apsaimniekošanas 
jomā.

Or. de
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(III)

Pamatojums

Kopējā nostājā paredzēts, ka augsne (tostarp neizrakta augsne) neietilps šīs direktīvas 
darbības jomā. Jāpaskaidro — jo īpaši tikmēr, kamēr nav pieņemti kopīgi ES noteikumi par 
augsnes aizsardzību — dalībvalstis var pieņemt augsnes aizsardzībai veltītus noteikumus, 
iekļaujot tos savos  tiesību aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Grozījums Nr. 36
Anne Laperrouze

Padomes kopējā nostāja
12. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(12) Atkritumu pieskaitīšana bīstamiem 
atkritumiem būtu jāpamato ar, inter alia, 
Kopienas tiesību aktiem par ķīmiskām 
vielām, īpaši tad, ja bīstamo preparātu 
klasificē pēc tajos esošas robežvērtību 
koncentrācijas. Turklāt ir vajadzīgs 
saglabāt sistēmu, saskaņā ar kuru 
atkritumus un bīstamus atkritumus 
klasificē pēc jaunākā saraksta, kas 
noteikts ar Komisijas Lēmumu 
2000/532/EK9, lai Kopienā veicinātu 
saskaņotu atkritumu veidu klasifikāciju 
un bīstamu atkritumu noteikšanu.

(12) Bīstamie atkritumi tiek kvalificēti, 
pamatojoties uz kaitīguma un riska 
kritērijiem. Tādējādi to lietošana 
jāreglamentē, pamatojoties uz detalizētiem 
aprakstiem, lai pēc iespējas vairāk 
novērstu vai samazinātu neatbilstošas 
apsaimniekošanas negatīvo ietekmi, kas 
var ietekmēt vidi un radīt draudus cilvēku 
veselībai un drošībai. Kaitīgo īpašību dēļ 
bīstamajiem atkritumiem ir nepieciešama 
atbilstoša apsaimniekošana, kas ietver 
īpašas un piemērotas vākšanas un 
apstrādes metodes, noteiktus uzraudzības 
pasākumus un speciālas atkritumu 
kontroles metodes. Visiem kaitīgo 
atkritumu apsaimniekotājiem ir jābūt 
pienācīgi kvalificētiem un apmācītiem.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais 11. grozījums)

Pamatojums

Tā kā Ūdens pamatdirektīva atcels Bīstamo atkritumu direktīvu, jo īpaši svarīgi ir nodrošināt, 
lai šīs direktīvas tekstā būtu pienācīgi ņemta vērā bīstamo atkritumu apsaimniekošanas joma.
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Grozījums Nr. 37
Françoise Grossetête

Padomes kopējā nostāja
12. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(12) Atkritumu pieskaitīšana bīstamiem 
atkritumiem būtu jāpamato ar, inter alia, 
Kopienas tiesību aktiem par ķīmiskām 
vielām, īpaši tad, ja bīstamo preparātu 
klasificē pēc tajos esošas robežvērtību 
koncentrācijas. Turklāt ir vajadzīgs 
saglabāt sistēmu, saskaņā ar kuru 
atkritumus un bīstamus atkritumus 
klasificē pēc jaunākā saraksta, kas 
noteikts ar Komisijas Lēmumu 
2000/532/EK9, lai Kopienā veicinātu 
saskaņotu atkritumu veidu klasifikāciju 
un bīstamu atkritumu noteikšanu.

(12) Bīstamie atkritumi tiek kvalificēti, 
pamatojoties uz kaitīguma un riska 
kritērijiem. Tādējādi to lietošana 
jāreglamentē, pamatojoties uz detalizētiem 
aprakstiem, lai pēc iespējas vairāk 
novērstu vai samazinātu neatbilstošas 
apsaimniekošanas negatīvo ietekmi, kas 
var ietekmēt vidi un radīt draudus cilvēku 
veselībai un drošībai. Kaitīgo īpašību dēļ 
bīstamajiem atkritumiem ir nepieciešama 
atbilstoša apsaimniekošana, kas ietver 
īpašas un piemērotas vākšanas un 
apstrādes metodes, noteiktus uzraudzības 
pasākumus un speciālas atkritumu 
kontroles metodes  Visiem kaitīgo 
atkritumu apsaimniekotājiem ir jābūt 
pienācīgi kvalificētiem un apmācītiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Ūdens pamatdirektīva atcels Bīstamo atkritumu direktīvu, jo īpaši svarīgi ir nodrošināt, 
lai šīs direktīvas tekstā būtu pienācīgi ņemta vērā bīstamo atkritumu apsaimniekošanas joma  
kā tas bija ierosināts Parlamenta pirmajā lasījumā (pirmajā lasījumā pieņemtais 
11. grozījums). Iekļaujot šajā apsvērumā atsauci uz ķīmiskajās vielām veltītajiem tiesību 
aktiem, rodas sajukums. Šo tiesību aktu mērķi ir atšķirīgi.

Grozījums Nr. 38
Anne Ferreira

Padomes kopējā nostāja
12. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(12) Atkritumu pieskaitīšana bīstamiem 
atkritumiem būtu jāpamato ar, inter alia, 

(12) Bīstamie atkritumi tiek kvalificēti, 
pamatojoties uz kaitīguma un riska 
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Kopienas tiesību aktiem par ķīmiskām 
vielām, īpaši tad, ja bīstamo preparātu 
klasificē pēc tajos esošas robežvērtību 
koncentrācijas. Turklāt ir vajadzīgs 
saglabāt sistēmu, saskaņā ar kuru 
atkritumus un bīstamus atkritumus 
klasificē pēc jaunākā saraksta, kas 
noteikts ar Komisijas Lēmumu 
2000/532/EK9, lai Kopienā veicinātu 
saskaņotu atkritumu veidu klasifikāciju 
un bīstamu atkritumu noteikšanu.

kritērijiem. Tādējādi par tiem jāsagatavo 
detalizēti apraksti, lai pēc iespējas vairāk 
novērstu vai samazinātu neatbilstošas 
apsaimniekošanas negatīvo ietekmi, kas 
var ietekmēt vidi un radīt draudus cilvēku 
veselībai un drošībai. Kaitīgo īpašību dēļ 
bīstamajiem atkritumiem ir nepieciešama 
atbilstoša apsaimniekošana, kas ietver 
īpašas un piemērotas vākšanas un 
apstrādes metodes, noteiktus uzraudzības 
pasākumus un speciālas atkritumu 
kontroles metodes  Visiem kaitīgo 
atkritumu apsaimniekotājiem ir jābūt 
pienācīgi kvalificētiem un apmācītiem.

Or. fr

(Pirmajā lasījumā pieņemtā 11. grozījuma atkārtota ieviešana)

Pamatojums

Spēkā esošās Bīstamo atkritumu direktīvas atcelšanu nedrīkst uzskatīt par iespēju apiet 
noteikumus, kas ļautu būt pielaidīgākiem bīstamo atkritumu apsaimniekošanā. Tādēļ ir ļoti 
svarīgi to skaidri pateikt šajos apsvērumos. 

Grozījums Nr. 39
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
12.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(12a) Bīstamie atkritumi jāreglamentē, 
pamatojoties uz detalizētiem aprakstiem, 
lai novērstu neatbilstošas 
apsaimniekošanas negatīvo ietekmi, kas 
var ietekmēt vidi, un novērst draudus 
cilvēku veselībai un drošībai. Kaitīgo 
īpašību dēļ bīstamajiem atkritumiem ir 
nepieciešama atbilstoša apsaimniekošana, 
kas ietver īpašas un piemērotas vākšanas 
un apstrādes metodes, noteiktus 
uzraudzības pasākumus un speciālas 
atkritumu kontroles metodes  Visiem 
kaitīgo atkritumu apsaimniekotājiem ir 
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jābūt pienācīgi kvalificētiem un 
apmācītiem.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtā 11. grozījuma atkārtota ieviešana ar grozījumiem.)

Grozījums Nr. 40
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
17. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(17) Vajadzīgs grozīt atkritumu 
reģenerācijas un apglabāšanas definīcijas, 
lai šos divus jēdzienus varētu skaidri atšķirt 
pēc tā, kā tie faktiski ietekmē vidi, 
tautsaimniecībā aizstājot dabas resursus un 
liekot apzināties, kādi ieguvumi videi un 
cilvēku veselībai ir iespējami, ja atkritumus 
izmanto kā resursus. Turklāt var sagatavot 
pamatnostādnes, lai precizētu gadījumus, 
kad šo atšķirību praksē grūti noteikt vai 
kad, klasificējot darbību kā reģenerāciju, 
tas neatbilst darbības patiesajai ietekmei uz 
vidi..

(17) Vajadzīgs grozīt atkritumu 
reģenerācijas un apglabāšanas definīcijas, 
lai šos divus jēdzienus varētu skaidri atšķirt 
pēc tā, kā tie faktiski ietekmē vidi, 
tautsaimniecībā aizstājot dabas resursus un 
liekot apzināties, kādi ieguvumi videi un 
cilvēku veselībai ir iespējami, ja atkritumus 
izmanto kā resursus. Turklāt jāizstrādā 
kritēriji, lai precizētu gadījumus, kad šo 
atšķirību praksē grūti noteikt vai kad 
darbības kā reģenerācijas darbības 
klasificēšana neatbilst darbībai vai tās 
patiesajai ietekmei uz vidi.

Or. en

(Jauns grozījums, kas pamatojas uz Reglamenta 62. panta 2. punkta c) apakšpunktu, un 
saskan ar pirmajā lasījumā ievietoto grozījumu 38/108/157/140/141.)

Pamatojums

To pašu autoru sagatavots grozījums, kas saistīts ar 8. panta 2. punkta jauno grozījumu. 
Gadījumā, ja šajā direktīvā tiks noteikti atkritumu sadedzināšanas efektivitātes kritēriji, to 
pašu jādara arī attiecībā uz reģenerācijas darbībām, lai precīzāk noteiktu atšķirību starp 
patiesām reģenerācijas darbībām un viltus reģenerācijas darbībām. Tā kā šādi kritēriji būtu 
ļoti būtiska sastāvdaļa, tad tie jāievieš ar koplēmuma procedūru.
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Grozījums Nr. 41
Karin Scheele

Padomes kopējā nostāja
17.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(17a) Noderīga un videi nekaitīga 
reģenerācija prasa, lai tiktu ievēroti arī 
šajā direktīvā paredzētie nosacījumi, 
pamatojoties uz kuru varētu noteikt 
„atkritumi vairs nav atkritumi” statusu.

Or. de

Pamatojums

Salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu kopējās nostājas  5. panta 1. punktā ir iekļauti
papildu nosacījumi, uz kā pamatojas ”atkritumi vairs nav atkritumi” kritērijs. Šiem 
nosacījumiem jānodrošina augsts vides un veselības aizsardzības līmenis un tie jāattiecina arī 
uz noderīgu reģenerāciju.

Grozījums Nr. 42
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
18. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(18) Šajā direktīvā būtu arī jāprecizē, kad 
sadzīves cieto atkritumu sadedzināšana ir 
energoefektīva, un kad to var uzskatīt par 
reģenerācijas darbību.

svītrots

Or. en

(Jauns grozījums, kas pamatojas uz Reglamenta 62. panta 2. punkta c) apakšpunktu, un 
saskan ar pirmajā lasījumā ievietoto 83. grozījumu.)

Pamatojums

Kopējā nostājā dažas sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtas tiktu pārklasificētas par 
reģenerācijas darbībām, pat ja tās neatbilst labākajai pieejamajai tehnoloģijai. Šāda 
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pārkvalificēšana piesaistītu papildu investīcijas sadedzināšanas iekārtām un tādējādi tieši 
mazinātu interesi par investīcijām, kas nepieciešamas otrreizējai izmantošanai un 
reģenerācijai —  darbībām, kas taupa vairāk enerģijas un dabas resursu, nekā sadedzināšana 
„reģenerē”. Tādēļ no kopējās nostājas jāsvītro jebkāda šāda pārkvalificēšana. Atbilstošāk 
šādus efektivitātes apsvērumus būtu risināt, pārskatot direktīvu par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli, kā arī atkritumu sadedzināšanas direktīvu.

Grozījums Nr. 43
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
20. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(20) Nevajadzētu jaukt atkritumu 
definīcijas dažādos aspektus, un vajadzības 
gadījumā attiecīgas procedūras būtu 
jāpiemēro blakusproduktiem, kas nav 
atkritumi, vai atkritumiem, kas vairs nav 
atkritumi. Lai precizētu atkritumu 
definīcijas konkrētus aspektus, šajā 
direktīvā būtu jāprecizē:

(20) Nevajadzētu jaukt atkritumu 
definīcijas dažādos aspektus, un vajadzības 
gadījumā attiecīgas procedūras būtu 
jāpiemēro blakusproduktiem, kas nav 
atkritumi, vai atkritumiem, kas vairs nav 
atkritumi. Lai precizētu atkritumu 
definīcijas konkrētus aspektus, šajā 
direktīvā būtu jāprecizē:

– kādos gadījumos ražošanas procesā 
radušās vielas vai priekšmeti, kuru 
ražošana nav šī procesa sākotnējais mērķis, 
ir blakusprodukti un nav atkritumi. Tikai 
balstoties uz koordinētu pieeju, kas regulāri 
jāatjaunina un kad tas ir saskaņā ar vides 
un cilvēku veselības aizsardzību, var 
izlemt, kad viela nav atkritumi. Ja 
blakusproduktu izmantošana ir atļauta 
saskaņā ar vides atļauju vai vispārējiem 
vides noteikumiem, dalībvalstis to var 
izmantot kā instrumentu, lai nolemtu, ka 
nepastāv nekāda vispārēja kaitīga ietekme 
uz vidi vai cilvēku veselību;

– kādos gadījumos ražošanas procesā 
radušās vielas vai priekšmeti, kuru 
ražošana nav šī procesa sākotnējais mērķis, 
ir blakusprodukti un nav atkritumi. Tikai 
balstoties uz koordinētu pieeju, kas regulāri 
jāatjaunina un kad tas ir saskaņā ar vides 
un cilvēku veselības aizsardzību, var 
izlemt, kad viela nav atkritumi. Ja 
blakusproduktu izmantošana ir atļauta 
saskaņā ar vides atļauju vai vispārējiem 
vides noteikumiem, dalībvalstis to var 
izmantot kā instrumentu, lai nolemtu, ka 
nepastāv nekāda vispārēja kaitīga ietekme 
uz vidi vai cilvēku veselību;

– kad konkrēti atkritumi vairs nav 
atkritumi, nosakot kritērijus, kas paredz 
augstu vides aizsardzības pakāpi un 
labumu videi un tautsaimniecībai;
iespējamas atkritumu kategorijas, kurām 
būtu jāizstrādā specifikācijas un kritēriji 
stadijai, kad "atkritumi vairs nav 
atkritumi", cita starpā ir – būvdarbos un 

– kad konkrēti atkritumi vairs nav 
atkritumi, nosakot kritērijus, kas paredz 
augstu vides aizsardzības pakāpi un 
labumu videi un tautsaimniecībai;
iespējamas atkritumu kategorijas, kurām 
būtu jāizstrādā specifikācijas un kritēriji 
stadijai, kad "atkritumi vairs nav 
atkritumi", cita starpā ir – būvdarbos un 
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ēku nojaukšanā radušies atkritumi, daži 
pelnu un izdedžu veidi, metāllūžņi, 
komposts, makulatūra un stikls. Lai 
panāktu stadiju, kad "atkritumi vairs nav 
atkritumi", reģenerācijas darbība var būt 
tikpat vienkārša kā atkritumu pārbaude, 
lai pārliecinātos, vai tie atbilst atkritumu 
beigu stadijas kritērijiem.

ēku nojaukšanā radušies atkritumi, daži 
pelnu un izdedžu veidi, metāllūžņi, 
komposts, makulatūra un stikls.

Blakusproduktu un atkritumu, kas vairs 
nav atkritumi” jēdzieni neattiecas uz 
pārrobežu pārvadājumiem uz trešām 
valstīm.

Or. en

(Pirmā daļa ir jauns grozījums, kas pamatojas uz Reglamenta 62 panta 2. punkta 
c) apakšpunktu; otrā daļa ir jauna, lai iekļautu norādi par atbilstību starptautiskajām 

saistībām, ko aizmirsa izdarīt pirmajā lasījumā.)

Pamatojums

Pirmā daļa — saskaņā ar referenta ierosināto 4. un 11. grozījumu, atkritumi var vairs nebūt 
atkritumi tikai tad, kad ir pabeigta otrreizējās izmantošanas, otrreizējās pārstrādes vai 
reģenerācijas darbība. Viena pati atkritumu pārbaude nevar būt līdzvērtīga reģenerācijas 
darbības pabeigšanai.

Otrā daļa — starptautiskajos tiesību aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā, piemēram, 
Bāzeles konvencijā par bīstamu un citu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem, nav pazīstams 
jēdziens „blakusprodukti” un „atkritumi vairs nav atkritumi”. Lai nodrošinātu pilnīgu 
atbilstību starptautiskajām saistībām, tos nevar attiecināt uz pārrobežu pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 44
Jules Maaten

Padomes kopējā nostāja
20. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(20) Nevajadzētu jaukt atkritumu 
definīcijas dažādos aspektus, un vajadzības 
gadījumā attiecīgas procedūras būtu 
jāpiemēro blakusproduktiem, kas nav 
atkritumi, vai atkritumiem, kas vairs nav 
atkritumi. Lai precizētu atkritumu 

(20) Nevajadzētu jaukt atkritumu 
definīcijas dažādos aspektus, un vajadzības 
gadījumā attiecīgas procedūras būtu 
jāpiemēro blakusproduktiem, kas nav 
atkritumi, vai atkritumiem, kas vairs nav 
atkritumi. Lai precizētu atkritumu 
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definīcijas konkrētus aspektus, šajā 
direktīvā būtu jāprecizē:

definīcijas konkrētus aspektus, šajā 
direktīvā būtu jāprecizē:

– kādos gadījumos ražošanas procesā 
radušās vielas vai priekšmeti, kuru 
ražošana nav šī procesa sākotnējais mērķis, 
ir blakusprodukti un nav atkritumi. Tikai 
balstoties uz koordinētu pieeju, kas regulāri 
jāatjaunina un kad tas ir saskaņā ar vides 
un cilvēku veselības aizsardzību, var 
izlemt, kad viela nav atkritumi. Ja 
blakusproduktu izmantošana ir atļauta 
saskaņā ar vides atļauju vai vispārējiem 
vides noteikumiem, dalībvalstis to var 
izmantot kā instrumentu, lai nolemtu, ka 
nepastāv nekāda vispārēja kaitīga ietekme 
uz vidi vai cilvēku veselību;

– kādos gadījumos ražošanas procesā 
radušās vielas vai priekšmeti, kuru 
ražošana nav šī procesa sākotnējais mērķis, 
ir blakusprodukti un nav atkritumi. Tikai 
balstoties uz koordinētu pieeju, kas regulāri 
jāatjaunina un kad tas ir saskaņā ar vides 
un cilvēku veselības aizsardzību, var 
izlemt, kad viela nav atkritumi. Ja 
blakusproduktu izmantošana ir atļauta 
saskaņā ar vides atļauju vai vispārējiem 
vides noteikumiem, dalībvalstis to var 
izmantot kā instrumentu, lai nolemtu, ka 
nepastāv nekāda vispārēja kaitīga ietekme 
uz vidi vai cilvēku veselību;

– kad konkrēti atkritumi vairs nav 
atkritumi, nosakot kritērijus, kas paredz 
augstu vides aizsardzības pakāpi un 
labumu videi un tautsaimniecībai;
iespējamas atkritumu kategorijas, kurām 
būtu jāizstrādā specifikācijas un kritēriji 
stadijai, kad "atkritumi vairs nav 
atkritumi", cita starpā ir – būvdarbos un 
ēku nojaukšanā radušies atkritumi, daži 
pelnu un izdedžu veidi, metāllūžņi, 
komposts, makulatūra un stikls. Lai 
panāktu stadiju, kad "atkritumi vairs nav 
atkritumi", reģenerācijas darbība var būt 
tikpat vienkārša kā atkritumu pārbaude, lai 
pārliecinātos, vai tie atbilst atkritumu beigu 
stadijas kritērijiem.

– kad konkrēti atkritumi vairs nav 
atkritumi, nosakot kritērijus, kas paredz 
augstu vides aizsardzības pakāpi un 
labumu videi un tautsaimniecībai;
iespējamas atkritumu kategorijas, kurām 
būtu jāizstrādā specifikācijas un kritēriji 
stadijai, kad "atkritumi vairs nav 
atkritumi", cita starpā ir – būvdarbos un 
ēku nojaukšanā radušies atkritumi, daži 
pelnu veidi, metāllūžņi, komposts, 
makulatūra un stikls. Lai panāktu stadiju, 
kad "atkritumi vairs nav atkritumi", 
reģenerācijas darbība var būt tikpat 
vienkārša kā atkritumu pārbaude, lai 
pārliecinātos, vai tie atbilst atkritumu beigu 
stadijas kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dažus izdedžu veidus drīzāk jāuzskata par tipiskiem blakusproduktiem nevis 
atkritumiem, tad izdedžu iekļaušana iespējamo materiālu sarakstā jāuzskata par izvērtēšanu, 
izmantojot „atkritumi vairs nav atkritumi” kritērijus.
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Grozījums Nr. 45
Anne Ferreira

Padomes kopējā nostāja
20. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(20) Nevajadzētu jaukt atkritumu 
definīcijas dažādos aspektus, un vajadzības 
gadījumā attiecīgas procedūras būtu 
jāpiemēro blakusproduktiem, kas nav 
atkritumi, vai atkritumiem, kas vairs nav 
atkritumi. Lai precizētu atkritumu 
definīcijas konkrētus aspektus, šajā 
direktīvā būtu jāprecizē:

(20) Nevajadzētu jaukt atkritumu 
definīcijas dažādos aspektus, un attiecīgas 
procedūras būtu jāpiemēro atkritumiem, 
kas vairs nav atkritumi. Lai precizētu 
atkritumu definīcijas konkrētus aspektus, 
šajā direktīvā būtu jāprecizē:

– kādos gadījumos ražošanas procesā 
radušās vielas vai priekšmeti, kuru 
ražošana nav šī procesa sākotnējais 
mērķis, ir blakusprodukti un nav 
atkritumi. Tikai balstoties uz koordinētu 
pieeju, kas regulāri jāatjaunina un kad 
tas ir saskaņā ar vides un cilvēku 
veselības aizsardzību, var izlemt, kad viela 
nav atkritumi. Ja blakusproduktu 
izmantošana ir atļauta saskaņā ar vides 
atļauju vai vispārējiem vides 
noteikumiem, dalībvalstis to var izmantot 
kā instrumentu, lai nolemtu, ka nepastāv 
nekāda vispārēja kaitīga ietekme uz vidi 
vai cilvēku veselību;
– kad konkrēti atkritumi vairs nav 
atkritumi, nosakot kritērijus, kas paredz 
augstu vides aizsardzības pakāpi un 
labumu videi un tautsaimniecībai;
iespējamas atkritumu kategorijas, kurām 
būtu jāizstrādā specifikācijas un kritēriji 
stadijai, kad "atkritumi vairs nav 
atkritumi", cita starpā ir – būvdarbos un 
ēku nojaukšanā radušies atkritumi, daži 
pelnu un izdedžu veidi, metāllūžņi, 
komposts, makulatūra un stikls. Lai 
panāktu stadiju, kad "atkritumi vairs nav 
atkritumi", reģenerācijas darbība var būt 
tikpat vienkārša kā atkritumu pārbaude, lai 
pārliecinātos, vai tie atbilst atkritumu beigu 
stadijas kritērijiem.

kad konkrēti atkritumi vairs nav atkritumi, 
nosakot kritērijus, kas paredz augstu vides 
aizsardzības pakāpi un labumu videi un 
tautsaimniecībai; iespējamas atkritumu 
kategorijas, kurām būtu jāizstrādā 
specifikācijas un kritēriji stadijai, kad 
"atkritumi vairs nav atkritumi", cita starpā 
ir – būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies 
atkritumi, daži pelnu un izdedžu veidi, 
metāllūžņi, komposts, makulatūra un stikls.
Lai panāktu stadiju, kad "atkritumi vairs 
nav atkritumi", reģenerācijas darbība var 
būt tikpat vienkārša kā atkritumu pārbaude,
lai pārliecinātos, vai tie atbilst atkritumu 
beigu stadijas kritērijiem.
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Or. fr

Pamatojums

Komisijas publicētās pamatnostādnes (2007. gada 21. februārī) ir atbilstīgs pamats šī 
jautājuma noskaidrošanai un iespējamās tiesvedības novēršanai. Padomes kopējā nostājā 
iekļautā definīcija varētu radīt lielāku sajukumu un galarezultātā novest pie nevēlamas 
atkritumu pārklasificēšanas par blakusproduktiem.

Grozījums Nr. 46
Adriana Poli Bortone

Padomes kopējā nostāja
20. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(20) Nevajadzētu jaukt atkritumu 
definīcijas dažādos aspektus, un vajadzības 
gadījumā attiecīgas procedūras būtu 
jāpiemēro blakusproduktiem, kas nav 
atkritumi, vai atkritumiem, kas vairs nav 
atkritumi. Lai precizētu atkritumu 
definīcijas konkrētus aspektus, šajā 
direktīvā būtu jāprecizē:

(20) Nevajadzētu jaukt atkritumu 
definīcijas dažādos aspektus, un vajadzības 
gadījumā attiecīgas procedūras būtu 
jāpiemēro blakusproduktiem, kas nav 
atkritumi, vai atkritumiem, kas vairs nav 
atkritumi. Lai precizētu atkritumu 
definīcijas konkrētus aspektus, šajā 
direktīvā būtu jāprecizē:

– kādos gadījumos ražošanas procesā 
radušās vielas vai priekšmeti, kuru 
ražošana nav šī procesa sākotnējais mērķis, 
ir blakusprodukti un nav atkritumi. Tikai 
balstoties uz koordinētu pieeju, kas regulāri 
jāatjaunina un kad tas ir saskaņā ar vides 
un cilvēku veselības aizsardzību, var 
izlemt, kad viela nav atkritumi. Ja 
blakusproduktu izmantošana ir atļauta 
saskaņā ar vides atļauju vai vispārējiem 
vides noteikumiem, dalībvalstis to var 
izmantot kā instrumentu, lai nolemtu, ka 
nepastāv nekāda vispārēja kaitīga ietekme 
uz vidi vai cilvēku veselību;

– kādos gadījumos ražošanas procesā 
radušās vielas vai priekšmeti, kuru 
ražošana nav šī procesa sākotnējais mērķis, 
ir blakusprodukti un nav atkritumi. Tikai 
balstoties uz koordinētu pieeju, kas regulāri 
jāatjaunina un kad tas ir saskaņā ar vides 
un cilvēku veselības aizsardzību, var 
izlemt, kad viela nav atkritumi. Ja 
blakusproduktu izmantošana ir atļauta 
saskaņā ar vides atļauju vai vispārējiem 
vides noteikumiem, dalībvalstis to var 
izmantot kā instrumentu, lai nolemtu, ka 
nepastāv nekāda vispārēja kaitīga ietekme 
uz vidi vai cilvēku veselību;

– kad konkrēti atkritumi vairs nav 
atkritumi, nosakot kritērijus, kas paredz 
augstu vides aizsardzības pakāpi un 
labumu videi un tautsaimniecībai;
iespējamas atkritumu kategorijas, kurām 
būtu jāizstrādā specifikācijas un kritēriji 

– kad konkrēti atkritumi vairs nav 
atkritumi, nosakot kritērijus, kas paredz 
augstu vides aizsardzības pakāpi un 
labumu videi un tautsaimniecībai;
iespējamas atkritumu kategorijas, kurām 
būtu jāizstrādā specifikācijas un kritēriji 
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stadijai, kad "atkritumi vairs nav 
atkritumi", cita starpā ir – būvdarbos un 
ēku nojaukšanā radušies atkritumi, daži 
pelnu un izdedžu veidi, metāllūžņi, 
komposts, makulatūra un stikls. Lai 
panāktu stadiju, kad "atkritumi vairs nav 
atkritumi", reģenerācijas darbība var būt 
tikpat vienkārša kā atkritumu pārbaude, lai 
pārliecinātos, vai tie atbilst atkritumu beigu 
stadijas kritērijiem.

stadijai, kad "atkritumi vairs nav 
atkritumi", cita starpā ir – būvdarbos un 
ēku nojaukšanā radušies atkritumi, daži 
pelnu un izdedžu veidi, metāllūžņi, 
komposts, makulatūra un stikls, kā arī 
citas izraudzītas atkritumu kategorijas, 
kas ir skaidri nosakāmas, arī ar pastāvošo 
Eiropas Tehnisko standartu palīdzību. Lai 
panāktu stadiju, kad "atkritumi vairs nav 
atkritumi", reģenerācijas darbība var būt 
tikpat vienkārša kā atkritumu pārbaude, lai 
pārliecinātos, vai tie atbilst atkritumu beigu 
stadijas kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Jābūt skaidri noteiktam, ka "atkritumi vairs nav atkritumi" attiecas vienīgi kā izņēmums īpaši 
izraudzītām un skaidri nosakāmām atkritumu plūsmām. Eiropas Tehniskie standarti 
nodrošina stabilu pamatu atkritumu īpašu kategoriju noteikšanai un informācijas iegūšanai 
par to tehniskajām īpašībām un ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr. 47
Vittorio Prodi

Padomes kopējā nostāja
20. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(20) Nevajadzētu jaukt atkritumu 
definīcijas dažādos aspektus, un vajadzības 
gadījumā attiecīgas procedūras būtu 
jāpiemēro blakusproduktiem, kas nav 
atkritumi, vai atkritumiem, kas vairs nav 
atkritumi. Lai precizētu atkritumu 
definīcijas konkrētus aspektus, šajā 
direktīvā būtu jāprecizē:

(20) Nevajadzētu jaukt atkritumu 
definīcijas dažādos aspektus, un vajadzības 
gadījumā attiecīgas procedūras būtu 
jāpiemēro blakusproduktiem, kas nav 
atkritumi, vai atkritumiem, kas vairs nav 
atkritumi. Lai precizētu atkritumu 
definīcijas konkrētus aspektus, šajā 
direktīvā būtu jāprecizē:

– kādos gadījumos ražošanas procesā 
radušās vielas vai priekšmeti, kuru 
ražošana nav šī procesa sākotnējais mērķis, 
ir blakusprodukti un nav atkritumi. Tikai 
balstoties uz koordinētu pieeju, kas regulāri 
jāatjaunina un kad tas ir saskaņā ar vides 

– kādos gadījumos ražošanas procesā 
radušās vielas vai priekšmeti, kuru 
ražošana nav šī procesa sākotnējais mērķis, 
ir blakusprodukti un nav atkritumi. Tikai 
balstoties uz koordinētu pieeju, kas regulāri 
jāatjaunina un kad tas ir saskaņā ar vides 
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un cilvēku veselības aizsardzību, var 
izlemt, kad viela nav atkritumi. Ja 
blakusproduktu izmantošana ir atļauta 
saskaņā ar vides atļauju vai vispārējiem 
vides noteikumiem, dalībvalstis to var 
izmantot kā instrumentu, lai nolemtu, ka 
nepastāv nekāda vispārēja kaitīga ietekme 
uz vidi vai cilvēku veselību;

un cilvēku veselības aizsardzību, var 
izlemt, kad viela nav atkritumi. Ja 
blakusproduktu izmantošana ir atļauta 
saskaņā ar vides atļauju vai vispārējiem 
vides noteikumiem, dalībvalstis to var 
izmantot kā instrumentu, lai nolemtu, ka 
nepastāv nekāda vispārēja kaitīga ietekme 
uz vidi vai cilvēku veselību;

– kad konkrēti atkritumi vairs nav 
atkritumi, nosakot kritērijus, kas paredz 
augstu vides aizsardzības pakāpi un 
labumu videi un tautsaimniecībai;
iespējamas atkritumu kategorijas, kurām 
būtu jāizstrādā specifikācijas un kritēriji 
stadijai, kad "atkritumi vairs nav 
atkritumi", cita starpā ir – būvdarbos un 
ēku nojaukšanā radušies atkritumi, daži 
pelnu un izdedžu veidi, metāllūžņi, 
komposts, makulatūra un stikls. Lai 
panāktu stadiju, kad "atkritumi vairs nav 
atkritumi", reģenerācijas darbība var būt 
tikpat vienkārša kā atkritumu pārbaude, lai 
pārliecinātos, vai tie atbilst atkritumu beigu 
stadijas kritērijiem.

kad konkrēti atkritumi vairs nav atkritumi, 
nosakot kritērijus, kas paredz augstu vides 
aizsardzības pakāpi un labumu videi un 
tautsaimniecībai; iespējamas atkritumu 
kategorijas, kurām būtu jāizstrādā 
specifikācijas un kritēriji stadijai, kad 
"atkritumi vairs nav atkritumi", cita starpā 
ir – būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies 
atkritumi, daži pelnu un izdedžu veidi, 
metāllūžņi, komposts, makulatūra un stikls 
un klasificētus alternatīvā kurināmā 
veidus ar augstu pārstrādātas biomasas 
saturu. Lai panāktu stadiju, kad "atkritumi 
vairs nav atkritumi", reģenerācijas darbība 
var būt tikpat vienkārša kā atkritumu 
pārbaude, lai pārliecinātos, vai tie atbilst 
atkritumu beigu stadijas kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu tirgus izkropļojumus, kad enerģijas iegūšanai tiek izmantota nepārstrādāta 
biomasa, jāveicina tādu alternatīvu kurināmā veidu izmantošana, kuros ir augsts 
pārstrādātas biomasas saturs. Šāda biomasas frakcija ir CO2 neitrāla. Dažiem šāda 
kurināmā veidiem ir tik augsta kvalitāte, ka tos kontrolētos rūpniecības uzņēmumos var
izmantot par aizstājēju parastajam fosilajam kurināmajam. Tas ietaupīs dabas pamatresursus 
(piemēram, akmeņogles, nepārstrādātu biomasu), samazinās CO2 emisijas un dos ieguldījumu 
ES.
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Grozījums Nr. 48
Karin Scheele

Padomes kopējā nostāja
20.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(20a) Statuss „atkritumi vairs nav 
atkritumi” kopumā nedrīkst atstāt kaitīgu 
ietekmi vidi vai veselību, ja tiek izmantota 
viela vai priekšmets, kuram ir šāds 
statuss. Katrā ziņā tas nozīmē, ka 
otrreizējos izstrādājumos nevar būt 
ievērojami augstāks piesārņojošo vielu 
saturs nekā pielīdzināmajās primārajās 
izejvielās. Lai šo kritēriju piemērotu, ir 
jāizmanto kvalitātes sertifikācijas sistēma.

Or. de

(Kopējā nostājā tiek grozīts pants par „atkritumi vairs nav atkritumi” statusu. Tādēļ ir 
nepieciešams šis skaidrojums.)

Pamatojums

Statuss „atkritumi vairs nav atkritumi” nedrīkst nodarīt kaitējumi videi vai veselībai. Tomēr 
piesārņojošo vielu iekļaušana kādā izstrādājumā var novest pie tā, ka šīs piesārņojošas vielas 
nokļūst apkārtējā vidē. Piemēram, ja no katodstaru lampām iegūtu dzidrinātu svina stiklu 
izmanto celtniecības materiālu ražošanai, var gadīties, ka nākotnē ēkas nojaukšanas laikā 
svins nokļūst apkārtējā vidē. To vairs nevarētu saukt par otrreizējo produktu ilgstošu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 49
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
22. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(22) Balstoties uz atkritumu definīciju, lai 
veicinātu skaidrību un konsekvenci, 
Komisija var pieņemt pamatnostādnes, lai 
konkrētos gadījumos precizētu, kad vielas 
vai priekšmeti kļūst par atkritumiem. Šādas 
pamatnostādnes var izstrādāt attiecībā uz, 

(22) Pamatojoties uz atkritumu definīciju, 
lai veicinātu skaidrību un konsekvenci, 
Komisijai jāpieņem pasākumi, lai 
konkrētos gadījumos precizētu, kad vielas 
vai priekšmeti kļūst par atkritumiem. Šādi 
pasākumi ir jāizstrādā attiecībā uz, inter 
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inter alia, elektriskām un elektroniskām 
iekārtām un transportlīdzekļiem.

alia, elektriskām un elektroniskām 
iekārtām un transportlīdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Atsaucas uz 17. grozījumu un pirmā lasījuma 103. grozījumu.

Grozījums Nr. 50
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
22. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(22) Balstoties uz atkritumu definīciju, lai 
veicinātu skaidrību un konsekvenci, 
Komisija var pieņemt pamatnostādnes, lai 
konkrētos gadījumos precizētu, kad vielas 
vai priekšmeti kļūst par atkritumiem. Šādas 
pamatnostādnes var izstrādāt attiecībā uz, 
inter alia, elektriskām un elektroniskām 
iekārtām un transportlīdzekļiem.

(22) Balstoties uz atkritumu definīciju, lai 
veicinātu skaidrību un konsekvenci, 
Komisija var pieņemt pamatnostādnes, lai 
konkrētos gadījumos precizētu, kad vielas 
vai priekšmeti kļūst par atkritumiem. Šādas 
pamatnostādnes ir steidzami jāizstrādā
attiecībā uz, inter alia, elektriskām un 
elektroniskām iekārtām un 
transportlīdzekļiem, lai novērstu iespējas 
neievērot tiesību aktu par atkritumu 
pārvadājumiem.

Or. en

(Jaunais grozījums, kas pamatojas uz Reglamenta 62. panta 2. punkta c) apakšpunktu.)

Pamatojums

Lielus daudzumus nederīgu elektroiekārtu un elektronisko iekārtu sūta uz Āfriku, apgalvojot, 
ka tās ir paredzētas otrreizējai izmantošanai, bet patiesībā ar mērķi tās tur izgāzt. Veci kuģi 
dodas pēdējā braucienā uz Āziju, lai tur tiktu sagriezti metāllūžņos tādos apstākļos, kas ir 
kaitīgi gan cilvēka veselībai, gan apkārtējai videi. Komisijai jau sen vajadzēja izstrādāt 
pamatnostādnes attiecībā uz atkritumu definīciju, lai novērstu iespējas neievērot tiesību aktus 
par atkritumu pārvadājumiem.
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Grozījums Nr. 51
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
26. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(26) Šai direktīvai būtu jāveicina ES 
virzību uz "sabiedrību, kura resursus 
izmanto atkārtoti", kura cenšas izvairīties 
no atkritumu rašanās un izmanto 
atkritumus kā resursus. Īpaši Sestā 
Kopienas vides rīcības programma aicina 
veikt pasākumus, lai nodrošinātu atkritumu 
nošķiršanu izcelsmes vietā, prioritāru 
atkritumu plūsmu savākšanu un pārstrādi. 
Lai sasniegtu šo mērķi un lai veicinātu vai 
uzlabotu reģenerācijas potenciālu, pirms ar 
atkritumiem veic reģenerācijas darbības, 
kas kopumā ir videi labākais rezultāts, 
atkritumi būtu jāvāc atsevišķi, ja tas 
tehnisku, vides vai ekonomisku apsvērumu 
dēļ ir praktiski realizējams.

(26) Šai direktīvai būtu jāveicina ES 
virzību uz "sabiedrību, kura resursus 
izmanto atkārtoti", kura cenšas izvairīties 
no atkritumu rašanās un izmanto 
atkritumus kā resursus. Īpaši Sestā 
Kopienas vides rīcības programma aicina 
veikt pasākumus, lai nodrošinātu atkritumu 
nošķiršanu izcelsmes vietā, prioritāru 
atkritumu plūsmu savākšanu un pārstrādi. 
Lai sasniegtu šo mērķi un lai veicinātu vai 
uzlabotu reģenerācijas potenciālu, pirms ar 
atkritumiem veic reģenerācijas darbības, 
kas kopumā ir videi labākais rezultāts, 
atkritumi jāvāc atsevišķi un bīstamie 
savienojumi jāatdala no atkritumu 
plūsmām, ja tas tehnisku, vides vai 
ekonomisku apsvērumu dēļ ir praktiski 
realizējams.

Or. en

(Jaunais grozījums, kas  pamatojas uz Reglamenta 62. panta 2. punkta c) apakšpunktu 
saskaņā ar pirmā lasījuma 54. grozījumu.)

Pamatojums

Bīstamu savienojumu atdalīšana, kur tas ir iespējams, uzlabo reģenerācijas iespējas. 
Bīstamie savienojumi ir jāizņem no ekonomiskās aprites un pēc reģenerēšanas ar tiem 
nedrīkst piesārņot jaunus izstrādājumus.
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Grozījums Nr. 52
Eija-Riitta Korhola

Padomes kopējā nostāja
26.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(26a) Dalībvalstis atbilstīgi mērķim par 
pārstrādājošas sabiedrības izveidi nedrīkst 
atbalstīt otrreizējo izejvielu (atsevišķi 
pārstrādājamu izejvielu, piemēram, 
makulatūras) sadedzināšanu.

Or. en

Pamatojums

Pēc tam, kad Komisija publicēja „Pasākumu kopumu klimata un atjaunojamo energoresursu 
jomā”, jo īpaši priekšlikumu direktīvai par tādas enerģijas izmantošanas veicināšanu, kas 
iegūta no atjaunojamiem avotiem, ir svarīgi saskatīt, ka ekonomiskie instrumenti netiek 
izmantoti tādā veidā, kas padarītu atkritumu hierarhiju par nevajadzīgu. 

Grozījums Nr. 53
Cristiana Muscardini

Padomes kopējā nostāja
26.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(26a) Rūpējoties par nepieciešamā vides 
aizsardzības līmeņa uzturēšanu, 
dalībvalstīm jānodrošina atbilstīgas un 
rentablas apsaimniekošanas iespējas 
attiecībā uz atkritumiem, kas rodas 
pārstrādes darbību rezultātā, tādējādi 
atzīstot pārstrādes iekārtu būtiski svarīgo 
lomu galīgās apglabāšanas 
samazināšanā. Šādi atkritumu pārstrādes 
pārpalikumi ir būtisks šķērslis pārstrādes 
jaudu turpmākas palielināšanas ceļā, un 
kompetentajām iestādēm jāveic 
nepieciešamie pasākumi atbilstoši mērķim 
izveidot pārstrādājošu sabiedrību.
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Or. en

EP pirmā lasījuma 9. grozījums

Pamatojums

Šajā grozījumā izskaidrots, ka ir jāplāno otrreizējie atkritumi, kas rodas pārstrādes darbību 
rezultātā, lai izveidotu reģenerējošu sabiedrību un ES izveidotu svina tirgu.

Grozījums Nr. 54
Eija-Riitta Korhola

Padomes kopējā nostāja
26.b apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(26b) Rūpējoties par nepieciešamā vides 
aizsardzības līmeņa uzturēšanu, 
dalībvalstīm ir jānodrošina atbilstīgas un 
rentablas apsaimniekošanas iespējas 
attiecībā uz atkritumiem, kas rodas 
pārstrādes darbību rezultātā, tādējādi 
atzīstot pārstrādes iekārtu būtiski svarīgo 
lomu galīgās apglabāšanas 
samazināšanā. Šādi atkritumu pārstrādes 
pārpalikumi ir būtisks šķērslis pārstrādes 
jaudu turpmākas palielināšanas ceļā, un 
kompetentajām iestādēm jāveic 
nepieciešamie pasākumi atbilstoši mērķim 
izveidot pārstrādājošu sabiedrību.

Or. en

(EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 9)

Pamatojums

Šajā grozījumā izskaidrots, ka ir jāplāno otrreizējie atkritumi, kas rodas pārstrādes darbību 
rezultātā, lai izveidotu reģenerējošu sabiedrību un ES izveidotu svina tirgu.
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Grozījums Nr. 55
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
28. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(28) Atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhija ir kopumā videi labākā 
visaptverošā iespēja politikā un tiesību 
aktos par atkritumiem, kamēr vienlaicīgi 
var būt nepieciešama šādas hierarhijas 
nepiemērošana uz konkrētām atkritumu 
plūsmām, ja tas attaisnojams ar, inter alia, 
tehnisko realizējamību, ekonomisko 
pamatotību un vides aizsardzību.

(28) Atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhija kopumā nosaka prioritāšu 
secību tam, kas ir videi labākā 
visaptverošā iespēja politikā un tiesību 
aktos par atkritumiem, kamēr vienlaicīgi 
var būt nepieciešama šādas hierarhijas 
nepiemērošana uz konkrētām atkritumu 
plūsmām, ja tas attaisnojams ar, inter alia, 
tehnisko realizējamību, ekonomisko 
pamatotību un vides aizsardzību.

Or. en

(Jaunais grozījums pamatojas uz Reglamenta 62. panta 2. punkta c) apakšpunktu.)

Pamatojums

Hierarhija pati par sevi nenosaka videi labāko visaptverošo iespēju tiesību aktos par 
atkritumiem, bet dod prioritāšu sarakstu, lai noteiktu labāko, videi draudzīgāko iespēju.

Grozījums Nr. 56
Eija-Riitta Korhola

Padomes kopējā nostāja
28.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(28a) atbalstam atjaunojamai enerģijai 
jābūt saskaņā ar citiem Kopienas 
mērķiem, īpaši atkritumu apstrādes 
hierarhijas ievērošanu. Tādēļ nešķirotu 
sadzīves atkritumu sadedzināšanu 
nedrīkst veicināt saistībā ar atjaunojamās 
enerģijas atbalsta sistēmām, ja netiek 
ievērota hierarhija.
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Or. en

Pamatojums

Pēc tam, kad Komisija ir publicējusi dokumentu kopumu, kurā noteikti pasākumi klimata un 
atjaunojamās enerģijas jomā, jo īpaši direktīvas priekšlikumu par tādas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu, kura iegūta no atjaunojamiem enerģijas resursiem, ir svarīgi 
nodrošināt, ka ekonomiskos līdzekļus neizmanto tā, ka tie ievērojami mazina atkritumu 
hierarhijas nozīmi.

Grozījums Nr. 57
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
29. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(29) Tādēļ jāparedz sadarbības tīkls 
attiecībā uz atkritumu apglabāšanas 
iekārtām, lai sniegtu iespēju Kopienai kļūt 
saimnieciski patstāvīgai atkritumu 
apglabāšanas ziņā un nodrošinātu 
dalībvalstu individuālu virzību uz minēto 
mērķi, ņemot vērā ģeogrāfiskos apstākļus 
un speciālu iekārtu vajadzību atsevišķiem 
atkritumu veidiem.

(29) Saskaņā ar tuvuma principu 
apglabājamos atkritumus apstrādā 
tuvākajās piemērotajās atkritumu 
iekārtās, izmantojot piemērotākās metodes 
un tehnoloģijas, lai nodrošinātu augsta 
līmeņa vides un sabiedrības veselības 
aizsardzību. Katra dalībvalsts sadarbībā 
ar citām dalībvalstīm veic atbilstošus 
pasākumus, lai izveidotu integrētu un 
piemērotu apglabāšanas iekārtu tīklu, 
ņemot vērā labākās pieejamās tehniskās 
iespējas.

Or. en

(Saskaņā ar EP pirmā lasījuma 109. grozījumu)

Pamatojums

Valstu robežas nedrīkst ietekmēt atkritumu pārstrādi Kopienās, un tajā jāizmanto videi 
visdrošākās pārstrādes metodes. Iekšējais tirgus vienmēr ir bijis augstu un saskaņotu vides 
standartu virzītājspēks. Tomēr atkritumu apglabāšanas jomā ir nepieciešami ierobežojumi. 
Saskaņā ar tuvuma principu nodrošina, ka atkritumus cenšas nepārvadāt lielos attālumos bez 
lietderīga mērķa.
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Grozījums Nr. 58
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
32. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(32) Saskaņā ar atkritumu hierarhiju un lai 
samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju, kas rodas no atkritumu 
apglabāšanas poligonos, ir svarīgi veicināt 
bioloģisko atkritumu atsevišķu vākšanu un 
pareizu apstrādi, lai ražotu videi drošu 
kompostu un citus no bioloģiskiem 
atkritumiem sastāvošus materiālus. 
Komisija pēc bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanas izvērtēšanas attiecīgā 
gadījumā ierosinās tiesību aktu 
priekšlikumus.

(32) Saskaņā ar atkritumu hierarhiju un lai 
samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju, kas rodas no atkritumu 
apglabāšanas poligonos, ir svarīgi veicināt 
bioloģisko atkritumu atsevišķu vākšanu un 
pareizu apstrādi, lai ražotu videi drošu 
kompostu un citus no bioloģiskiem 
atkritumiem sastāvošus materiālus. Šajā 
sakarā šajā direktīvā jāparedz specifiski 
kritēriji bioloģisko atkritumu savākšanai, 
izmantošanai un pārstrādei.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pirmo lasījumu visus kritērijus attiecībā uz bioloģiskajiem 
atkritumiem nosaka ar šo direktīvu.

Grozījums Nr. 59
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
32. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(32) Saskaņā ar atkritumu hierarhiju un lai 
samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju, kas rodas no atkritumu 
apglabāšanas poligonos, ir svarīgi veicināt
bioloģisko atkritumu atsevišķu vākšanu un 
pareizu apstrādi, lai ražotu videi drošu 
kompostu un citus no bioloģiskiem 
atkritumiem sastāvošus materiālus. 
Komisija pēc bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanas izvērtēšanas attiecīgā 

(32) Saskaņā ar atkritumu hierarhiju un lai 
samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju, kas rodas no atkritumu 
apglabāšanas poligonos, ir svarīgi 
nodrošināt bioloģisko atkritumu atsevišķu 
vākšanu un pareizu apstrādi, lai ražotu 
videi drošu kompostu un citus no 
bioloģiskiem atkritumiem sastāvošus 
materiālus. Dalībvalstis nosaka atsevišķas 
bioloģisko atkritumu vākšanas sistēmas.
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gadījumā ierosinās tiesību aktu 
priekšlikumus.

Komisija pēc bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanas izvērtēšanas attiecīgā 
gadījumā ierosinās tiesību aktu mērķus
priekšlikumus.

Or. en

(Jauns grozījums, kas pamatojas uz Reglamenta 62. panta 2. punkta c) apakšpunktu, un 
saskan ar pirmajā lasījumā ievietoto 112./138. grozījumu.)

Pamatojums

Pasākumiem attiecībā uz bioloģiskajiem atkritumiem nevajadzētu būt atkarīgiem tikai no 
dalībvalstu labās gribas. Ir pietiekami zināms par kompostēšanas lietderību, tādēļ šobrīd var 
pieprasīt konkrētu rīcību. Dalībvalstis nosaka atsevišķas bioloģisko atkritumu savākšanas 
sistēmas. Turpretī Komisijas pētījumi jāizmanto, lai noteiktu obligātos mērķus pareizajā 
apjomā.

Grozījums Nr. 60
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
36. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(36) Saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1013/2006 dalībvalstis var veikt 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu tādu 
atkritumu sūtīšanu, kas neatbilst to 
atkritumu apsaimniekošanas plāniem. 
Atkāpjoties no minētās regulas, 
dalībvalstīm būtu jāatļauj ierobežot 
ienākošos atkritumu sūtījumus uz 
atkritumu sadedzināšanas iekārtām 
nolūkam, ko pieskaita reģenerācijai, ja ir 
noskaidrots, ka citādi attiecīgās valsts 
atkritumi būtu jāapglabā vai jāapstrādā 
veidā, kas neatbilst attiecīgās valsts 
atkritumu apsaimniekošanas plāniem. Ir 
atzīts, ka dažas dalībvalstis varbūt nebūs 
spējīgas savā teritorijā pilnā apjomā 
nodrošināt galīgās reģenerācijas iekārtu 
tīklu.

(36) Saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1013/2006 dalībvalstis var veikt 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu tādu 
atkritumu sūtīšanu, kas neatbilst to 
atkritumu apsaimniekošanas plāniem. 
Atkāpjoties no minētās regulas, 
dalībvalstīm būtu jāatļauj ierobežot 
ienākošos atkritumu sūtījumus uz 
atkritumu sadedzināšanas iekārtām, ja ir 
noskaidrots, ka citādi attiecīgās valsts 
atkritumi būtu jāapglabā vai jāapstrādā 
veidā, kas neatbilst attiecīgās valsts 
atkritumu apsaimniekošanas plāniem. Ir 
atzīts, ka dažas dalībvalstis varbūt nebūs 
spējīgas savā teritorijā pilnā apjomā 
nodrošināt galīgās reģenerācijas iekārtu 
tīklu.
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Or. en

(Jauns grozījums, kas pamatojas uz Reglamenta 62. panta 2. punkta c) apakšpunktu, un 
saskan ar pirmajā lasījumā ievietoto 83. grozījumu.)

Pamatojums

Kopējā nostājā daļa sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtu klasificē kā reģenerāciju, pat 
ja tajās netiek ievērotas labākās pieejamās tehnoloģijas izmantošanas prasības.  Šāda 
pārkvalificēšana piesaistītu papildu investīcijas sadedzināšanas iekārtām un tādējādi tieši 
mazinātu investīcijas, kas nepieciešamas otrreizējai izmantošanai un reģenerācijai —
darbībām, kas taupa vairāk enerģijas un dabas resursu, nekā iespējams „reģenerēt” 
sadedzināšanā. Tādēļ no kopējās nostājas jāsvītro jebkāda šāda pārkvalificēšana. Šādus 
efektivitātes apsvērumus labāk varētu ņemt vērā, pārskatot IPPC direktīvu un atkritumu 
sadedzināšanas direktīvu.

Grozījums Nr. 61
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
37. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(37) Lai uzlabotu veidu, kā dalībvalstis 
uzsāk atkritumu rašanās novēršanas 
pasākumus un sekmētu paraugprakses 
izplatīšanu šajā jomā, ir jāpastiprina 
noteikumi, kas saistīti ar atkritumu rašanās 
novēršanu, un jāievieš prasība dalībvalstīm 
izstrādāt programmas atkritumu rašanās 
novēršanai, pievēršoties nozīmīgākajai 
ietekmei uz vidi un ņemot vērā visu aprites 
ciklu. Šādu pasākumu mērķim vajadzētu 
būt saiknes saraušanai starp ekonomisko 
izaugsmi un ietekmi uz vidi, kas saistīta ar 
atkritumu rašanos. Saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/35/EK gan ieinteresētajām 
personām, gan sabiedrībai kopumā 
jāsniedz iespēja piedalīties programmu 
izveidē un jānodrošina pieeja šīm 
programmām, kad tās izstrādātas.

(37) Lai uzlabotu veidu, kā dalībvalstis 
uzsāk atkritumu rašanās novēršanas 
pasākumus un sekmētu paraugprakses 
izplatīšanu šajā jomā, Kopienas līmenī ir 
jāpieņem mērķi un jānosaka pasākumi, 
kas saistīti ar atkritumu rašanās novēršanu, 
un jāievieš prasība dalībvalstīm izstrādāt 
programmas atkritumu rašanās novēršanai, 
pievēršoties nozīmīgākajai ietekmei uz vidi 
un ņemot vērā visu aprites ciklu. Šādu 
pasākumu mērķim vajadzētu būt saiknes 
saraušanai starp ekonomisko izaugsmi un 
atkritumu apjoma pieaugumu, kā arī 
ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, kas 
saistīta ar atkritumu rašanos, panākot 
kopējā atkritumu apjoma, to kaitīguma un 
negatīvās ietekmes samazināšanos. 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/35/EK (2003. gada 
26. maijs), ar ko paredz sabiedrības 
līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un 
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programmu izstrādē16, gan vietējām un 
reģionālām iestādēm, gan ieinteresētajām 
personām un sabiedrībai kopumā būtu 
jāsniedz iespēja piedalīties programmu 
izveidē un jānodrošina pieeja šīm 
programmām, kad tās izstrādātas.

Or. en

(Pirmā lasījuma 10. grozījuma atkārtota iekļaušana)

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai referents varētu pieskaņot apsvērumus 18. grozījumam.

Grozījums Nr. 62
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
40. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(40) Lai vienkāršotu Kopienas tiesību aktus 
un lai ņemtu vērā labvēlīgu ietekmi uz 
vidi, Padomes Direktīvas 75/439/EEK 
(1975. gada 16. jūnijs) par atkritumeļļu 
apglabāšanu18 attiecīgie noteikumi būtu 
jāietver šajā direktīvā. Tādēļ ir jāatceļ 
Direktīva 75/439/EEK. Atkritumeļļu 
apsaimniekošana būtu jāveic saskaņā ar 
atkritumu hierarhijas pamatprincipu, un 
priekšroka būtu jādod izvēlei, kas 
nodrošina kopumā labvēlīgāko rezultātu 
attiecībā uz vidi. Joprojām ir svarīgs 
pienākums atsevišķi savākt atkritumeļļas, 
lai tās pareizi apsaimniekotu un nepieļautu 
kaitējumu videi, ko radītu to nepareiza 
apglabāšana.

(40) Lai vienkāršotu Kopienas tiesību 
aktus, Padomes Direktīvas 75/439/EEK 
(1975. gada 16. jūnijs) par atkritumeļļu 
apglabāšanu attiecīgie noteikumi būtu 
jāietver šajā direktīvā. Tādēļ ir jāatceļ 
Direktīva 75/439/EEK. Atkritumeļļu 
apsaimniekošana būtu jāveic saskaņā ar 
atkritumu hierarhijas pamatprincipu, un 
priekšroka būtu jādod izvēlei, kas 
nodrošina kopumā labvēlīgāko rezultātu 
attiecībā uz vidi. Joprojām ir svarīgs 
pienākums atsevišķi savākt atkritumeļļas, 
lai tās pareizi apsaimniekotu un nepieļautu 
kaitējumu videi, ko radītu to nepareiza 
apglabāšana.

Or. en
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(Jaunais grozījums pamatojas uz Reglamenta 62. panta 2. punkta c) apakšpunktu.)

Pamatojums

Vienīgais pieņemamais iemesls, lai integrētu atkritumeļļu direktīvu atkritumu pamatdirektīvā, 
ir vienkāršošana. Vide no tā negūst labumu.

Grozījums Nr. 63
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
43. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(43) Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro 
izstrādāt kritērijus attiecībā uz vairākiem 
jautājumiem, tādiem kā nosacījumi, 
atbilstīgi kuriem priekšmetu uzskata par 
blakusproduktu, stadija, kad atkritumi 
vairs nav atkritumi, un tādu atkritumu 
noteikšana, ko uzskata par bīstamiem. 
Turklāt Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot 
pielikumu saturu zinātnes un tehnikas 
attīstībai un precizēt, kā piemēro 
II pielikuma R 1 punktā minēto formulu 
sadedzināšanas iekārtām. Šie pasākumi, 
kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus un 
papildināt šo direktīvu, iekļaujot jaunus 
nebūtiskus elementus, jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

(43) Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro 
izstrādāt kritērijus bīstamu atkritumu 
noteikšanai. Turklāt Komisija būtu 
jāpilnvaro pielāgot pielikumu saturu 
zinātnes un tehnikas attīstībai. Šie 
pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis 
ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus un papildināt šo direktīvu, 
iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus, 
jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

(Jauns grozījums, kas pamatojas uz Reglamenta 62. panta 2. punkta c) apakšpunktu, un 
saskan ar pirmajā lasījumā ievietoto 107./121., 45. un 83. grozījumu.)

Pamatojums

Pirmā daļa — saistīta ar referenta vai to pašu autoru grozījumiem, lai koplēmuma procedūrā 
saglabātu kritēriju apstiprināšanu blakusproduktiem un par to, kad atkritumus vairs 
neuzskata par atkritumiem.
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Otrā daļa — saistīta ar energoefektivitātes formulas svītrošanu pielikumā.

Grozījums Nr. 64
Karin Scheele

Padomes kopējā nostāja
1. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Priekšmets un darbības joma Mērķis un darbības joma

Šajā direktīvā ir paredzēti pasākumi, lai 
aizsargātu vidi un cilvēku veselību, 
novēršot vai samazinot atkritumu rašanās 
un apsaimniekošanas negatīvo ietekmi un 
palīdzot mazināt resursu izmantošanas 
vispārējo ietekmi un veicinot tādas 
izmantošanas efektivitāti.

Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt vidi un 
cilvēku veselību, nosakot pasākumus, lai 
novērstu vai samazinātu atkritumu rašanās 
un apsaimniekošanas negatīvo ietekmi un 
palīdzot mazināt resursu izmantošanas 
vispārējo ietekmi un veicinot tādas 
izmantošanas efektivitāti.

Or. de

Pamatojums

Parlaments iekļāva mērķi pirmajā lasījumā (1. grozījums). Pareizi būtu noteikt mērķi kopējās 
nostājas 1. pantā, lai noteiktu šī instrumenta mērķi un nolūku, tādēļ tas atbilstoši jāformulē.

Grozījums Nr. 65
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
1. pants – 1.a un 1.b punkts (jauni)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1.a Šim nolūkam atkritumu profilakses 
un apsaimniekošanas tiesību aktos un 
politikā kā vispārpieņemtu noteikumu 
izmanto šādu atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju:
(a) atkritumu rašanās novēršana un 
samazināšana;
(b) sagatavošana atkārtotai izmantošanai;
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(c) pārstrāde;
(d) cita tipa reģenerācija, piemēram, 
enerģijas reģenerācija; kā arī
(e) apglabāšana.
1.b Piemērojot 1.a punktā minēto 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, 
dalībvalstis veic pasākumus, lai veicinātu 
tās iespējas, kas sniedz videi nekaitīgāko 
iznākumu. Tas var nozīmēt hierarhijas 
neattiecināšanu uz konkrētām atkritumu 
plūsmām, ja to var pamatot ar 
apsvērumiem par kalpošanas laika 
saistību ar šo atkritumu radīšanas un 
apsaimniekošanas vispārējo ietekmi. 
Dalībvalstis nodrošina, ka šis ir pilnīgs un 
pārredzams process, kurā ievēroti 
dalībvalstu plānošanas noteikumi par 
pilsoņu un ieinteresēto pušu iesaistīšanu 
un apspriešanos ar viņiem.
Dalībvalstīm jāņem vērā ilgtspējīgas 
attīstības mērķis un tādi vispārēji vides 
aizsardzības principi kā piesardzība, 
preventīva darbība, videi nodarīta 
kaitējuma labošana tā izcelsmes vietā un 
princips „maksā piesārņotājs”. Tam 
jāņem vērā arī tehniskās un ekonomiskās 
iespējas, resursu aizsardzība, kā arī 
vispārējā ietekme uz vidi, cilvēka veselību, 
ekonomisko situāciju un sociālo jomu 
saskaņā ar šo pantu un 10. pantu.

Or. en

(Šī grozījuma pamatā ir pirmā lasījuma 101./14. grozījums)

Pamatojums

Jaunā grozījuma nolūks ir pārcelt 11. pantu par atkritumu hierarhiju uz atbilstīgāku pantu 
šajā direktīvā. Komisijas priekšlikumā atkritumu hierarhija ir minēta 1. pantā. Tāpēc teksts 
par atkritumu hierarhiju, tostarp grozījumi Nr. 21 un Nr. 22, ir pārcelti atpakaļ uz 1. pantu, 
bet 11. pants ir jāsvītro. Ja šo grozījumu pieņems, attiecīgi būs jāpielāgo visas atsauces uz 
11. pantu kopējā nostājā. Pēdējās rindkopas formulējums ir jāpieņem, lai atspoguļotu Līguma 
pašreizējos noteikumus.
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Grozījums Nr. 66
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
2. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(b) zemi (in situ), tostarp neizraktu, 
piesārņotu augsni un celtnes, kas ir cieši 
saistītas ar zemi;

svītrots

Or. en

(Pirmā lasījuma 15./134./102./123./126. grozījuma daļēja atjaunošana.)

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Kopienu tiesas nostāju neizraktu, piesārņotu augsni jāuzskata par 
atkritumiem. Tādēļ to nedrīkst izslēgt no šīs Direktīvas darbības jomas pilnībā, bet gan tiktāl, 
ciktāl nākotnē uz to attieksies Kopienas tiesību akti par augsni. Piesārņotas vietas ir milzīga 
vides problēma, un šis jautājums atbilstoši jārisina.

Grozījums Nr. 67
Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

Padomes kopējā nostāja
2. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(b) zemi (in situ), tostarp neizraktu, 
piesārņotu augsni un celtnes, kas ir cieši 
saistītas ar zemi;

(b) zemi (in situ), tostarp neizraktu, 
piesārņotu augsni un celtnes, kā arī citas 
nostiprinātas būves, kas ir cieši saistītas ar 
zemi;

Or. en

Pamatojums

Pastāv arī citas nostiprinātas būves, kas atrodas uz zemes, bet nav celtnes. Tādēļ arī tās 
precīzi jāpiemin.
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Grozījums Nr. 68
Horst Schnellhardt

Padomes kopējā nostāja
2. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(c) nepiesārņotu augsni un citu dabiskas 
izcelsmes materiālu, kas izrakts saistībā ar 
būvdarbiem un kuru noteikti izmantos kā 
materiālu celtniecībā dabiskā veidā tajā 
pašā vietā, no kuras tā ir izrakta;

(c) nepiesārņotu izraktu augsni un citu 
dabiskas izcelsmes materiālu, kuru noteikti 
izmantos dabiskā veidā tajā pašā vietā, no 
kuras tā ir izrakta, vai citā vietā;

Or. de

Pamatojums

Eiropas Parlaments pieņēma šo grozījumu pirmajā lasījumā 2007. gada 13. februārī. Ja 
nepiesārņotu izraktu augsni izmanto tajā pašā vietā, ES iestādes to parast neuzskata par 
atkritumiem. Taču, ja to izmanto citur, to parsti uzskata par atkritumiem. Tas rada 
ievērojamas administratīvās izmaksas un neērtības bez papildu guvuma.

Grozījums Nr. 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Padomes kopējā nostāja
2. pants – 1.punkts – c) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(c) nepiesārņotu augsni un citu dabiskas 
izcelsmes materiālu, kas izrakts saistībā ar 
būvdarbiem un kuru noteikti izmantos kā 
materiālu celtniecībā dabiskā veidā tajā 
pašā vietā, no kuras tā ir izrakta, vai citā 
vietā;

(c) nepiesārņotu augsni un citu dabiskas 
izcelsmes materiālu, kas izrakts saistībā ar 
būvdarbiem un kuru noteikti izmantos kā 
materiālu celtniecībā dabiskā veidā tajā 
pašā vietā, no kuras tā ir izrakta, vai citā 
vietā, ja šiem dabīgajiem ģeoloģiskajiem 
materiāliem nepiemīt īpašības, kuras 
varētu izraisīt ievērojamu ietekmi uz 
saņēmēja vidi;

Or. fr
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Pamatojums

Mērķis ir nepieļaut izmaiņas saņēmēja vidē pēc tam, kad pievieno no citas vietas 
transportētus dabīgus ģeoloģiskos materiālus, piemēram, ja šie dabīgie materiāli lielā devā 
satur vienu vai citu vielu, kas varētu izraisīt izmaiņas sākotnējā dabīgajā līdzsvarā.

Grozījums Nr. 70
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
2. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(c) nepiesārņotu augsni un citu dabiskas 
izcelsmes materiālu, kas izrakts saistībā ar 
būvdarbiem un kuru noteikti izmantos kā 
materiālu celtniecībā dabiskā veidā tajā 
pašā vietā, no kuras tā ir izrakta, vai citā 
vietā;

(c) nepiesārņotus, izraktus materiālus, 
kurus var izmantot tajā pašā vai citā vietā;

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti ievieš Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma formulējumu. No šīs Direktīvas darbības 
jomas jāizslēdz visa veida nepiesārņoti, izrakti materiāli, nevis tikai tie materiāli, kas izrakti 
saistībā ar būvdarbiem. Šiem materiāliem nav nepieciešams piemērot atkritumu tiesību aktus.

Grozījums Nr. 71
Avril Doyle

Padomes kopējā nostāja
2. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(c) nepiesārņotu augsni un citu dabiskas 
izcelsmes materiālu, kas izrakts saistībā ar 
būvdarbiem un kuru noteikti izmantos kā 
materiālu celtniecībā dabiskā veidā tajā 
pašā vietā, no kuras tā ir izrakta;

(c) nepiesārņotu izraktu augsni un citu 
dabiskas izcelsmes materiālu, kuru noteikti 
izmantos dabiskā veidā tajā pašā vietā, no 
kuras tā ir izrakta, vai citā vietā;

Or. en



AM\711129LV.doc 35/68 PE402.733v01-00

LV

(Pirmā lasījuma 15./134./102./123./126. grozījuma daļēja atjaunošana.)

Pamatojums

Ja nepiesārņotu izraktu materiālu atkārtoti izmanto tajā pašā vietā, ES valsts pārvaldes 
iestādes to parasti neuzskata par atkritumiem. Ja to pašu materiālu ir paredzēts izmantot 
citur, nevis iegūšanas vietā, to nemainīgi uzskata par atkritumiem. Tas saistīts ar 
ievērojamām administratīvām izmaksām un apgrūtinājumiem.

Grozījums Nr. 72
Horst Schnellhardt

Padomes kopējā nostāja
2. pants – 2. punkts – 1. teikums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Turpmāk minētos neietver šīs direktīvas 
darbības jomā, ciktāl uz tiem jau attiecas 
citi Kopienas tiesību akti:

2. Turpmāk minētos neietver šīs direktīvas 
darbības jomā, ja uz tiem jau attiecas citi 
Kopienas tiesību akti:

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu norāda, ka ES direktīvām un regulām, kas attiecas uz konkrētiem atkritumu 
veidiem, ir prioritāte salīdzinājumā ar šo Direktīvu, jo tās ir specifiskākas atkritumu jomā.

Grozījums Nr. 73
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
2. pants – 2. punkts – aa) apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(aa) zemi (in situ), tostarp neizraktu, 
piesārņotu augsni un celtnes, kas ir cieši 
saistītas ar zemi;

Or. en
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(Pirmā lasījuma 15./134./102./123./126. grozījuma daļēja atjaunošana.)

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Kopienu tiesas nostāju neizraktu, piesārņotu augsni jāuzskata par 
atkritumiem. Tādēļ to nedrīkst izslēgt no šīs Direktīvas darbības jomas pilnībā, bet gan tiktāl, 
ciktāl nākotnē uz to attieksies Kopienas tiesību akti par augsni. Piesārņotas vietas ir milzīga 
vides problēma, un šis jautājums atbilstoši jārisina.

Grozījums Nr. 74
Horst Schnellhardt

Padomes kopējā nostāja
2. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(b) dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, 
tostarp pārstrādāti produkti, uz kuriem 
attiecas Regula (EK) Nr. 1774/2002, 
izņemot tos, kas paredzēti sadedzināšanai, 
apglabāšanai poligonā vai izmantošanai 
biogāzes vai kompostēšanas iekārtās;

(b) dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, 
tostarp pārstrādāti produkti, uz kuriem 
attiecas Regula (EK) Nr. 1774/2002;

Or. de

Pamatojums

Svītrojums izdarīts, lai izvairītos no juridiskās nenoteiktības.  Kā lex specialis, Regulai (EK) 
Nr. 1774/2002 ir prioritārs spēks salīdzinājumā ar pamatdirektīvu. Šajā sakarā vēlreiz 
skaidri jānorāda, ka šajā pamatdirektīvā ietvertie izņēmumi attiecas uz visu regulas darbības 
jomu.

Grozījums Nr. 75
Eija-Riitta Korhola

Padomes kopējā nostāja
2. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(b) dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, 
tostarp pārstrādāti produkti, uz kuriem 

(b) kūtsmēsli, neizlietotie pārtikas 
produkti un dzīvnieku izcelsmes 
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attiecas Regula (EK) Nr. 1774/2002, 
izņemot tos, kas paredzēti sadedzināšanai,
apglabāšanai poligonā vai izmantošanai 
biogāzes vai kompostēšanas iekārtās;

blakusprodukti, tostarp pārstrādāti 
produkti, uz kuriem attiecas Regula (EK) 
Nr. 1774/2002 un kurus izmanto 
kombinētā biogāzes vai mēslojuma 
ražošanā, izņemot tos blakusproduktus, 
kas paredzēti sadedzināšanai vai
apglabāšanai poligonā;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu atkritumu pamatdirektīvas atbilstību jaunajai 
rīcības programmai klimata jomā un dokumentu kopumam atjaunojamās enerģijas jomā. 
Ūdens kvalitātes mērķu ievērošanas nolūkā, jārada jaunas iespējas apstrādāt kūtsmēslus un 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, tostarp neizlietotus pārtikas produktus. Viena no 
iespējām ir izmantot kūtsmēslus, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus un neizlietotus pārtikas 
produktus kombinētā biogāzes un mēslojuma ražošanā.

Grozījums Nr. 76
Horst Schnellhardt

Padomes kopējā nostāja
2. pants – 2. punkts – d) apakšpunkts)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(d) atkritumi, kas radušies ģeoloģiskās 
izpētes, derīgo izrakteņu ieguves, 
apstrādes un glabāšanas, kā arī karjeru 
izstrādes rezultātā, un uz kuriem attiecas 
Direktīva 2006/21/EK;

(d) atkritumi, kas radušies ģeoloģiskās 
izpētes, izejmateriālu ieguves, apstrādes un 
glabāšanas, kā arī karjeru izstrādes 
rezultātā, un uz kuriem attiecas Direktīva 
2006/21/EK.

Or. de

Pamatojums

2. panta 2. punkta d) apakšpunkts jāpieskaņo Direktīvas 2006/21/EK 2. panta 1. punktā 
izmantotajai koncepcijai.



PE402.733v01-00 38/68 AM\711129LV.doc

LV

Grozījums Nr. 77
Karin Scheele

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4) "bioloģiski atkritumi" ir bioloģiski 
noārdāmi dārza vai parka atkritumi, 
mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās 
ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības 
telpu pārtikas un virtuves atkritumi un 
līdzīgi pārtikas rūpniecības uzņēmumu
atkritumi;

4) "bioloģiski atkritumi" ir bioloģiski 
noārdāmi dārza vai parka atkritumi, 
mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās 
ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības 
telpu pārtikas un virtuves atkritumi un 
līdzīgi atkritumi, kas iegūti 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
produktu pārstrādes rezultātā;

Or. de

Pamatojums

Bioloģisko atkritumu definīcijā, kura nesen ir iekļauta atkritumu pamatdirektīvas kopējā 
nostājā, nav iekļauti vairāku veidu atkritumi, kuri ir ļoti piemēroti kompostam, piemēram, 
tabakas šķiedras vai lopbarības ražošanas atkritumi, un uz kuriem attiecās pirmā lasījuma 
30. grozījums. Tādēļ definīcija ir jāpapildina.

Grozījums Nr. 78
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4) "bioloģiski atkritumi" ir bioloģiski 
noārdāmi dārza vai parka atkritumi, 
mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās 
ēdināšanas iestāžu un 
mazumtirdzniecības telpu pārtikas un 
virtuves atkritumi un līdzīgi pārtikas 
rūpniecības uzņēmumu atkritumi;

4) „bioloģiskie atkritumi” ir reģenerācijai 
paredzēti dzīvnieku vai augu izcelsmes 
atkritumi, kurus var sadalīt 
mikroorganismi, augsnē mītoši organismi 
vai enzīmi; Augsnes materiāli, kuru 
sastāvā nav ievērojams daudzums 
bioloģisko atkritumu un augu 
pārpalikumu no lauksaimnieciskas 
ražošanas saskaņā ar 2. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu, nav bioloģiskie atkritumi; 

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais 30. grozījums.

Grozījums Nr. 79
Eija-Riitta Korhola

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 10.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

10a) „dalīta savākšana" ir savākšana, 
nošķirot atkritumu plūsmu pēc atkritumu 
veida un īpašībām un tos atsevišķi vācot 
un pārvadājot;

Or. en

Pamatojums

Dalīta savākšana kļūs arvien nozīmīgāka, lai ievērotu pārstrādes sabiedrības principus un 
izveidotu pārstrādes vadošos tirgus. (EP pirmajā lasījumā pieņemtais 104. grozījums, kuru 
atbalstīja Komisija.)

Grozījums Nr. 80
Cristiana Muscardini

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 10.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

10a) „dalīta savākšana" ir savākšana, 
nošķirot atkritumu plūsmu pēc atkritumu 
veida un īpašībām un tos atsevišķi vācot 
un pārvadājot ;

Or. en

Pamatojums

Dalīta vākšana kļūs arvien nozīmīgāka, lai ievērotu pārstrādes sabiedrības principus un 
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izveidotu pārstrādes vadošos tirgus. Pirmā lasījuma 104. grozījums.

Grozījums Nr. 81
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 11. punkta – c) apakšpunts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(c) kaitīgu vielu koncentrāciju materiālos 
un produktos;

(c) bīstamu vielu koncentrāciju materiālos 
un produktos;

Or. en

Pamatojums

Termins „bīstams” ir piemērotāks nekā „kaitīgs”, jo to ES tiesību aktos parasti lieto saistībā 
ar bīstamām vielām un preparātiem. 

Grozījums Nr. 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 13.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

13.a „atkārtota apstrāde pirms 
reģenerācijas vai apglabāšanas” ir 
darbība, kuru veic pirms atkritumu 
galīgās reģenerācijas vai apglabāšanas, 
piemēram, šķirošana, saspiešana, 
presēšana, granulēšana, žāvēšana, 
smalcināšana, kondicionēšana, 
sajaukšana vai atdalīšana; Komisija, 
rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā 
noteikto procedūru, līdz .. iesniedz tiesību 
akta priekšlikumu par īstenošanas 
pasākumu pieņemšanu, lai noteiktu vides 
un efektivitātes kritērijus, uz kuriem 
pamatojoties un atkarībā no iznākuma 
atkārtotu apstrādi var uzskatīt par 
reģenerācijas procesu.
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Or. de

Pamatojoties uz 3. panta i) punktu pirmajā lasījumā.

Pamatojums

Praksē apstrādājot atkritumus, liela to daļa netiek tiešā veidā paredzēta galīgai reģenerācijai 
vai apglabāšanai. Tieši pretēji to parasti iepriekš pārstrādā neatkarīgos uzņēmumos. Ņemot 
vērā šo īpašo nozīmi, ir nepieciešama atsevišķa „atkārtotas apstrādes pirms reģenerācijas vai 
apglabāšanas” definīcija, kura līdz šim ir minēta tikai 3. panta i) apakšpunktā. Tomēr būtu 
svarīgi pieņemt arī reģenerācijas vides un efektivitātes kritērijus saskaņā ar Līguma 
251. pantā noteikto procedūru.

Grozījums Nr.  83
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 14. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

14) "reģenerācija" ir jebkura darbība, 
kuras rezultātā atkritumus izmanto 
kādam lietderīgam nolūkam, aizstājot 
citus materiālus, kuri savukārt būtu 
izmantoti kādu noteiktu funkciju 
veikšanai, vai arī atkritumus sagatavo 
šādas funkcijas pildīšanai iekārtā vai 
tautsaimniecībā plašākā nozīmē.

(14) „reģenerācija” ir atkritumu apstrādes 
darbība, kura atbilst šādiem kritērijiem:

(a) tās rezultātā atkritumi aizstāj citus 
resursus, kurus izmantotu attiecīgās 
funkcijas īstenošanai, vai tos sagatavo 
šādai izmantošanai;
(b) šādas aizstāšanas rezultātā atkritumi 
tiek izmantoti reālam mērķim;
(c) atbilst attiecīgajiem efektivitātes 
kritērijiem, kuri ir noteikti saskaņā ar 
35. panta 1. punktu;
(d) samazina vispārējo nelabvēlīgo 
ietekmi uz vidi, ar atkritumiem aizstājot 
citus resursus;
(e) nodrošina, ka produkti atbilst spēkā 
esošajai Kopienas likumdošanai attiecībā 
uz drošības pasākumiem un Kopienas 
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standartiem;
(f) augstu prioritāti piešķir cilvēku 
veselībai un videi un pēc iespējas 
samazina bīstamo vielu veidošanos, 
izplūdi un izplatīšanos apstrādes laikā.

II pielikumā ir reģenerācijas darbību 
saraksts, kas nav izsmeļošs;

II pielikumā ir reģenerācijas darbību 
saraksts, kas ir saskaņots un to var 
pārskatīt;

Or. en

(Pirmā daļa ir atkārtoti iekļauts Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais 
127. grozījums; pēdējā rindkopa ir jaunais grozījums, kas  pamatojas uz Reglamenta 

62. panta 2. punkta c) apakšpunktu.)

Pamatojums

Resursu aizstāšana jāapskata uzņēmuma, nevis tautsaimniecības līmenī, jo savādāk tā var 
kļūt pārāk plaša un zaudēt nozīmi. 

II pielikums jāuzskata par saskaņotu sarakstu, kuru var pārskatīt. Citādi dalībvalstis varētu 
piemērot atšķirīgas interpretācijas, tādējādi mazinot valsts atkritumu pārvaldības plānu 
nozīmi, veicot atkritumu pārrobežu pārvadājumus.

Grozījums Nr. 84
Johannes Blokland

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 14. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

14) "reģenerācija" ir jebkura darbība, 
kuras rezultātā atkritumus izmanto 
kādam lietderīgam nolūkam, aizstājot 
citus materiālus, kuri savukārt būtu 
izmantoti kādu noteiktu funkciju 
veikšanai, vai arī atkritumus sagatavo 
šādas funkcijas pildīšanai iekārtā vai 
tautsaimniecībā plašākā nozīmē. 

(14) „reģenerācija” ir atkritumu apstrādes 
darbība, kura atbilst šādiem kritērijiem:

1) tās rezultātā atkritumi aizstāj citus
resursus, kurus izmantotu attiecīgās 
funkcijas īstenošanai uzņēmumā, vai tos 
sagatavo šādai izmantošanai;
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2) šādas aizstāšanas rezultātā atkritumi 
tiek izmantoti reālam mērķim;
3) atbilst attiecīgajiem efektivitātes 
kritērijiem, kuri ir noteikti saskaņā ar 
35. panta 1. punktu;
4) samazina vispārējo nelabvēlīgo ietekmi 
uz vidi, ar atkritumiem aizstājot citus 
resursus;
5) nodrošina, ka produkti atbilst spēkā 
esošajai Kopienas likumdošanai attiecībā 
uz drošības pasākumiem un Kopienas 
standartiem;
6) augstu prioritāti piešķir cilvēku 
veselībai un videi un pēc iespējas 
samazina bīstamo vielu veidošanos, 
izplūdi un izplatīšanos apstrādes laikā.

II pielikumā ir reģenerācijas darbību 
saraksts, kas nav izsmeļošs;

II pielikumā ir reģenerācijas darbību 
saraksts, kas ir izsmeļošs; Sagatavošanas 
darbībām var noteikt reģenerācijas 
statusu tikai tad, ja ar tām atkritumus 
sagatavo turpmākai reģenerācijai vai 
pārstrādei saskaņā ar 16. pantu, un tajā 
pašā laikā jau no sākuma ir skaidrs, ka 
visi vai lielākā daļa šādi sagatavotu 
atkritumu tik un tā tiks reģenerēti vai 
pārstrādāti;

Or. en

Pamatojums

Referenta pārformulēts 8. grozījums. Izņemta frāze “tautsaimniecībā plašākā nozīmē”, jo tās 
lietderību nevar pierādīt praksē. II pielikumā minētajam sarakstam ir jābūt izsmeļošam, un 
par visām minētajā pielikumā nosauktajām darbībām jābūt pārliecībai, ka ar tām sagatavo 
reģenerācijai.
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Grozījums Nr. 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 14. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

14) „reģenerācija„ ir jebkura darbība, kuras 
rezultātā atkritumus izmanto kādam 
lietderīgam nolūkam, aizstājot citus 
materiālus, kuri savukārt būtu izmantoti 
kādu noteiktu funkciju veikšanai, vai arī 
atkritumus sagatavo šādas funkcijas 
pildīšanai iekārtā vai tautsaimniecībā 
plašākā nozīmē. II pielikumā ir 
reģenerācijas darbību saraksts, kas nav 
izsmeļošs;

14) „reģenerācija” ir jebkura darbība, kuras 
rezultātā atkritumus izmanto kādam 
lietderīgam nolūkam, aizstājot citus 
materiālus, kuri savukārt būtu izmantoti 
kādu noteiktu funkciju veikšanai, vai arī 
atkritumus sagatavo šādas funkcijas 
pildīšanai iekārtā vai tautsaimniecībā 
plašākā nozīmē. II pielikumā ir 
reģenerācijas darbību saraksts, kas nav 
izsmeļošs; Atkārtotu apstrādi tikai tad 
uzskata par reģenerāciju, ja tā ir 
paredzēta, lai atkritumus sagatavotu 
reģenerācijai vai otrreizējai izmantošanai 
saskaņā ar 16. pantu un iepriekš tiek 
nodrošināts, ka visi vai gandrīz visi 
atkārtoti apstrādātie atkritumi vienmēr 
tiks reģenerēti vai otrreiz izmantoti.

Or. de

Pamatojums

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt. Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen.

Grozījums Nr. 86
Anne Ferreira

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 14. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

14) „reģenerācija” ir jebkura darbība, kuras 14) „reģenerācija” ir jebkura darbība, kuras 
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rezultātā atkritumus izmanto kādam 
lietderīgam nolūkam, aizstājot citus 
materiālus, kuri savukārt būtu izmantoti 
kādu noteiktu funkciju veikšanai, vai arī 
atkritumus sagatavo šādas funkcijas 
pildīšanai iekārtā vai tautsaimniecībā 
plašākā nozīmē. II pielikumā ir 
reģenerācijas darbību saraksts, kas nav 
izsmeļošs;

rezultātā atkritumus izmanto kādam 
lietderīgam nolūkam, aizstājot citus 
materiālus, kuri savukārt būtu izmantoti 
kādu noteiktu funkciju veikšanai, vai arī 
atkritumus sagatavo šādas funkcijas 
pildīšanai iekārtā vai tautsaimniecībā 
plašākā nozīmē. II pielikumā ir kopējs
reģenerācijas darbību saraksts, kas nav 
izsmeļošs; tas regulāri jānovērtē un 
jāpārskata, ņemot vērā zinātnes un 
tehnoloģisko attīstību;

Or. fr

Pamatojums

Padomes kopējā nostājā lietotais formulējums nav pieņemams, jo nosakot, ka II pielikuma 
saraksts nav izsmeļošs, varētu radīt risku, ka dalībvalstis atšķirīgā veidā klasificētu šādas 
darbības kā reģenerāciju, lai gan patiesībā tā nebūtu. Turklāt, ja tiek paredzētas jaunas 
reģenerācijas darbības, II pielikums ir jāpārskata un jāpieņem atbilstīgi zinātnes un
tehnoloģiskajai attīstībai. 

Grozījums Nr. 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 14. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

14) „reģenerācija” ir jebkura darbība, kuras 
rezultātā atkritumus izmanto kādam 
lietderīgam nolūkam, aizstājot citus 
materiālus, kuri savukārt būtu izmantoti 
kādu noteiktu funkciju veikšanai, vai arī 
atkritumus sagatavo šādas funkcijas 
pildīšanai iekārtā vai tautsaimniecībā 
plašākā nozīmē. II pielikumā ir 
reģenerācijas darbību saraksts, kas nav 
izsmeļošs;

14) „reģenerācija” ir jebkura darbība, kuras 
rezultātā atkritumus izmanto kādam 
lietderīgam nolūkam, aizstājot citus 
materiālus, kuri savukārt būtu izmantoti 
kādu noteiktu funkciju veikšanai, vai arī 
atkritumus sagatavo šādas funkcijas 
pildīšanai iekārtā vai tautsaimniecībā 
plašākā nozīmē. II pielikumā ir 
reģenerācijas darbību saraksts, kas nav 
izsmeļošs;

Or. en
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Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtajā grozījumā ir skaidri noteikts precīzs mērķis attiecībā uz 
reģenerāciju kā atkritumu apsaimniekošanas darbību. Ir svarīgi, ka formulējums nav pārāk 
vispārīgs attiecībā uz to, kad notiek materiālu aizstāšana un atkritumu izmantošana 
lietderīgam nolūkam.

Grozījums Nr. 88
Karin Scheele

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 14. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

14. „reģenerācija” ir jebkura darbība, kuras 
rezultātā atkritumus izmanto kādam 
lietderīgam nolūkam, aizstājot citus 
materiālus, kuri savukārt būtu izmantoti 
kādu noteiktu funkciju veikšanai, vai arī 
atkritumus sagatavo šādas funkcijas 
pildīšanai iekārtā vai tautsaimniecībā 
plašākā nozīmē. II pielikumā ir 
reģenerācijas darbību saraksts, kas nav 
izsmeļošs;

14. „reģenerācija” ir jebkura darbība, kuras 
pamatmērķis ir atkritumus izmantot
kādam lietderīgam nolūkam, aizstājot citus 
materiālus, kuri savukārt būtu izmantoti 
kādu noteiktu funkciju veikšanai, vai arī 
atkritumus sagatavo šādas funkcijas 
pildīšanai iekārtā vai tautsaimniecībā 
plašākā nozīmē, vienlaikus mazinot 
vispārējo kaitīgo ietekmi uz vidi un 
ievērojot cilvēku veselības aizsardzību. 
Ievērojot to, uzmanība jāpievērš materiālu 
ilgtspējīgai izmantošanai, īpašu uzmanību 
pievēršot ietekmei uz vidi un cilvēku 
veselību. II pielikumā ir reģenerācijas 
darbību saraksts, kas nav izsmeļošs;

Or. de

Grozījums ir balstīts uz pirmajā lasījumā pieņemtajiem grozījumiem Nr. 6 un Nr. 127

Pamatojums

Saskaņā ar šo definīciju sadzīves atkritumu izmantošanu, lai ar tiem aizbērtu tranšejas 
teritorijās, kurās ir ūdensnecaurlaidīgs zeme slānis (lai nepiesārņotu gruntsūdeni) arī varētu 
definēt kā reģenerāciju. To nevar uzskatīt par ilgstpējīgu reģenerāciju, jo atkritumu 
likvidēšanas problēmu tiktu nodota nākamajām paaudzēm. 

Ņemot vērā atsauci uz atkritumu hierarhiju, kas, balstoties uz vides apsvērumiem, lielāku 
uzmanību pievērš atkritumu reģenerācijai, nevis atkritumu apglabāšanai, ir nepieciešams 
sīkāks paskaidrojums. 
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Jēdziens „pamatmērķis” ir saskaņā ar Tiesas praksi.

Grozījums Nr. 89
Karin Scheele

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 14. punkts1.a daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Ievērojot to, uzmanība jāpievērš materiālu 
ilgtspējīgai izmantošanai, īpašu uzmanību 
pievēršot ietekmei uz vidi un cilvēku 
veselību.

Or. de

Pamatojums

Pretēji Komisijas priekšlikumam kopējā nostājā ir iekļauta „reģenerācijas” definīcija. 
Saskaņā ar šo definīciju sadzīves atkritumu izmantošanu, lai ar tiem aizbērtu tranšejas 
teritorijās, kurās ir ūdensnecaurlaidīgs zeme slānis (lai nepiesārņotu gruntsūdeni) arī varētu 
definēt kā reģenerāciju. Atkritumu izmantošanai šādā veidā nebūtu tūlītēja kaitīga ietekme uz 
vidi vai cilvēku veselību, bet to nevar uzskatīt par ilgtspējīgu reģenerāciju. Atkritumu 
likvidēšanas problēma tiktu nodota nākamajām paaudzēm, jo tām pēc atkritumu izrakšanas 
no tiem būtu jāatbrīvojas.

Grozījums Nr. 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 16. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

16) „pārstrāde” ir jebkāda reģenerācijas 
darbība, kurā atkritumu materiālus 
pārstrādā produktos, materiālos vai vielās 
to sākotnējam vai citam nolūkam.Jēdzienā 
ir ietverta organisku materiālu pārstrāde, 
bet nav ietverta enerģijas reģenerācija un 
iestrāde materiālos, ko lietos kā kurināmo 

16) „pārstrāde” ir atkritumu materiālu vai 
vielu atkārtota apstrāde ražošanas 
procesā tā, ka tie rada vai tiek iekļauti 
jaunos produktos, materiālos vai vielās to 
sākotnējam vai citam nolūkam. Jēdzienā ir 
ietverta organisku materiālu pārstrāde, bet,
cita starpā, nav ietverta enerģijas 
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vai aizbēršanai; reģenerācija, pārveide, lai izmantotu par 
degvielu, procesi, kuri ietver sadedzi vai 
izmantošanu par enerģijas, tostarp par 
ķīmiskās enerģijas, avotu, vai aizbēršana; 

Or. en

Pamatojums

oiu

Grozījums Nr. 91
Richard Seeber

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 16. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

16. „pārstrāde” ir jebkāda reģenerācijas 
darbība, kurā atkritumu materiālus 
pārstrādā produktos, materiālos vai vielās 
to sākotnējam vai citam nolūkam. Jēdzienā
ir ietverta organisku materiālu pārstrāde, 
bet nav ietverta enerģijas reģenerācija un 
iestrāde materiālos, ko lietos kā kurināmo 
vai aizbēršanai;

16. „pārstrāde” ir jebkāda reģenerācijas 
darbība, kurā atkritumu materiālus 
pārstrādā produktos, materiālos vai vielās 
to sākotnējam vai citam nolūkam. Jēdziens 
neietver enerģijas reģenerāciju;

Or. de

Pamatojums

Kopējā nostājā ierosinātā pārstrādes definīcija neatbilst praksei. Grozījumā ir iekļauts 
precīzs noteikums attiecībā uz enerģijas reģenerāciju.



AM\711129LV.doc 49/68 PE402.733v01-00

LV

Grozījums Nr. 92
Françoise Grossetête

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 16. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

16) „pārstrāde” ir jebkāda reģenerācijas 
darbība, kurā atkritumu materiālus 
pārstrādā produktos, materiālos vai vielās 
to sākotnējam vai citam nolūkam. 
Jēdzienā ir ietverta organisku materiālu 
pārstrāde, bet nav ietverta enerģijas 
reģenerācija un iestrāde materiālos, ko 
lietos kā kurināmo vai aizbēršanai;

16) „pārstrāde” ir materiālu vai vielu 
atkārtota apstrāde ražošanas procesā tā, 
ka tie tiek iekļauti jaunos produktos.
Jēdzienā ir ietverta organisku materiālu 
pārstrāde, bet, cita starpā, nav ietverta 
enerģijas pārstrāde, pārveide, lai izmantotu 
degvielu, procesi, kuri ietver sadedzi vai 
izmantošanu par enerģijas, tostarp par 
ķīmiskās enerģijas, avotu un iestrāde 
materiālos, ko lietos kā kurināmo vai 
aizbēršanai;

Or. en

Pamatojums

Pārstrādes jēdziens direktīvas kontekstā nozīmē „vēlreiz iziet ražošanas ciklu”, jeb citiem 
vārdiem sakot, materiālu vai vielu atkārtotu apstrādi. Tieši tā pirmajā lasījumā to interpretēja 
Parlaments. Šāda definīcija ir nepieciešama, pirmkārt, lai pienācīgu nodalītu reģenerācijas 
un pārstrādes darbības, kuras vairumā gadījumu ir būtībā atšķirīgas un tām ir dažādi mērķi, 
un, otrkārt, lai nodrošinātu, ka pārstrādes mērķi nezaudē savu nozīmi.

Grozījums Nr. 93
Eija-Riitta Korhola

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 16. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

16) „pārstrāde” ir jebkāda reģenerācijas 
darbība, kurā atkritumu materiālus 
pārstrādā produktos, materiālos vai vielās 
to sākotnējam vai citam nolūkam. Jēdzienā 
ir ietverta organisku materiālu pārstrāde, 
bet nav ietverta enerģijas reģenerācija un 
iestrāde materiālos, ko lietos kā kurināmo 

16) „pārstrāde” ir atkritumu materiālu vai 
vielu atkārtota apstrāde ražošanas 
procesā tā, ka tie rada vai tiek iekļauti 
jaunos produktos, materiālos vai vielās to 
sākotnējam vai citam nolūkam. Jēdzienā ir 
ietverta organisku materiālu pārstrāde, bet 
nav ietverta enerģijas reģenerācija un 
iestrāde materiālos, ko lietos kā kurināmo 
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vai aizbēršanai; vai aizbēršanai;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir precizēt definīciju, lai vairāk ņemtu vērā jaunu pārstrādātu produktu 
pakāpenisku ražošanu rūpniecības ķēdēs. (EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 21, 
kuru atbalstīja Komisija.)

Grozījums Nr. 94
Cristiana Muscardini

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 16. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

16) „pārstrāde” ir jebkāda reģenerācijas 
darbība, kurā atkritumu materiālus 
pārstrādā produktos, materiālos vai vielās 
to sākotnējam vai citam nolūkam. Jēdzienā 
ir ietverta organisku materiālu pārstrāde, 
bet nav ietverta enerģijas reģenerācija un 
iestrāde materiālos, ko lietos kā kurināmo 
vai aizbēršanai;

16) „pārstrāde” ir atkritumu materiālu vai 
vielu atkārtota apstrāde ražošanas 
procesā tā, ka tie rada vai tiek iekļauti 
jaunos produktos, materiālos vai vielās 
izmantošanai sākotnējam mērķim vai 
citiem mērķiem. Jēdzienā ir ietverta 
organisku materiālu pārstrāde, bet nav 
ietverta enerģijas reģenerācija un iestrāde 
materiālos, ko lietos kā kurināmo vai 
aizbēršanai;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir precizēt definīciju, lai ņemtu vērā jaunu pārstrādātu produktu 
pakāpenisku ražošanu rūpniecības ķēdēs. 

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 21.
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Grozījums Nr. 95
Karin Scheele

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 16. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

16. „pārstrāde” ir jebkāda reģenerācijas 
darbība, kurā atkritumu materiālus 
pārstrādā produktos, materiālos vai vielās 
to sākotnējam vai citam nolūkam. Jēdzienā 
ir ietverta organisku materiālu pārstrāde, 
bet nav ietverta enerģijas reģenerācija un 
iestrāde materiālos, ko lietos kā kurināmo 
vai aizbēršanai;

16. "pārstrāde" ir jebkāda reģenerācijas 
darbība saskaņā ar 14. punktu, kurā 
atkritumu materiālus pārstrādā produktos, 
materiālos vai vielās to sākotnējam vai 
citam nolūkam. Jēdzienā ir ietverta 
organisku materiālu pārstrāde, bet nav 
ietverta enerģijas reģenerācija un iestrāde 
materiālos, ko lietos kā kurināmo vai 
aizbēršanai;

Or. de

Pamatojums

Šajā definīcijā jāiekļauj atsauce uz „reģenerācijas” definīciju lai skaidri norādītu, ka 
pārstrāde ir reģenerācijas daļa.

Grozījums Nr. 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 16.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

16.a) „pārstrādāto” vai „pārstrādes 
līmeni” nosaka atbilstoši pārstrādes 
procesa materiālajam ieguvumam, ko 
izmanto kā materiālu jaunos 
izstrādājumos, materiālos vai vielās 

Or. en

Pamatojums

Pārstrādes definīcija neatrisina diskusijas par izlietojumu vai ieguvumu, nosakot pārstrādes 
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mērķus un ziņojot par pārstrādāto atkritumu daudzumu. Ir jāiekļauj definīcija, lai precizētu, 
ka tieši pārstrādes procesa ieguvums ir jānovērtē un jāuzskata par pārstrādātu.

Grozījums Nr. 97
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 18. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

18) „apglabāšana” ir jebkura darbība, kas 
nav reģenerācija, pat ja tās sekundāras 
sekas ir vielu vai enerģijas atgūšana. 
I pielikumā ir apglabāšanas darbību 
saraksts, kas nav izsmeļošs;

18) „apglabāšana” ir jebkura darbība, kas 
nav reģenerācija. I pielikumā ir 
apglabāšanas darbību saraksts, kas nav 
izsmeļošs. Visās apglabāšanas darbībās 
par īpašu prioritāti uzskata cilvēku 
veselības un vides aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi skaidri nodalīt atkritumu reģenerāciju un apglabāšanu. Formulējums „sekundāras 
sekas” rada neskaidrību attiecībā uz vielas vai enerģijas atgūšanu no atkritumiem tam 
paredzētās rūpnieciskās iekārtās.

Grozījums Nr. 98
Anne Laperrouze

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 19.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

19.a) „enerģijas reģenerācija” ir viegli 
uzliesmojošu atkritumu izmantošana par 
degvielu enerģijas ražošanai tiešas 
dedzināšanas procesā kopā ar vai bez 
citiem atkritumiem vai degvielu, bet 
izmantojot radīto siltumu. Atkritumu 
sadedzināšana, izlietojot vairāk enerģijas 
nekā iegūstot, netiek uzskatīta par 
enerģijas reģenerāciju.
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Or. en

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 26.

Lai atbilstīgi īstenotu šo direktīvu 3. pantā ir jāiekļauj precīza „enerģijas reģenerācijas” 
definīcija. Saskaņā ar ierosināto definīciju reģenerācija ir jebkura darbība, kurā viegli 
uzliesmojoši atkritumi tiek izmantoti kā degviela enerģijas reģenerācijai. Lai nodalītu 
reģenerāciju un atkritumu apglabāšanas, šajā priekšlikumā minēts, ka attiecīgo procesu var 
uzskatīt par enerģijas reģenerāciju tikai tad, ja procesa efektivitāte parāda, ka no 
atkritumiem tiek reģenerēta enerģija.

Grozījums Nr. 99
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 19.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

19.a) „labākās pieejamās atkritumu 
apsaimniekošanas metodes” ir pasākumu 
un to darbības metožu attīstības 
visefektīvākais un visprogresīvākais 
posms, kas norāda uz attiecīgo metožu 
praktisko atbilstību, lai atkritumu 
apsaimniekošanas laikā izvairītos no 
draudiem cilvēku veselībai un videi; 
Direktīvas 96/61/EK 2. panta 11. punktu 
un IV pielikumu piemēro atbilstīgi;

Or. en

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 32.
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Grozījums Nr. 100
Péter Olajos

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 19.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

19.a) „pirmapstrāde” ir ikviena darbība, 
kuru var veikt, lai videi draudzīgā veidā 
transportētu, uzglabātu, reģenerētu vai 
atbrīvotos no atkritumiem, kurus 
nepieciešams tālāk apstrādāt. 

Or. hu

Pamatojums

Neskaidrības izraisa tas, ka priekšlikumā nav iekļauts pirmapstrādes jēdziens. Dažādas 
tiesību normas neļauj veikt citas atkritumu apstrādes darbības, ja nav veikta pirmapstrāde, 
lai gan tirgus dalībnieki šādas darbības lielākoties veic kā neatkarīgu darbību. Tomēr 
pirmapstrādes jēdziens ir minēts vairākos direktīvas pantos.

Grozījums Nr. 101
Péter Olajos

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 19.b punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

19.b) „organizācija, kas koordinē 
apstrādi” ir jebkura neatkarīga 
organizācija, kas izveidota, lai pārvaldītu 
ražotāju un piegādātāju saistības attiecībā 
uz atkritumu atgriešanu un reģenerāciju, 
un ka organizācija par samaksu pilda to 
ražotāju un piegādātāju saistības, uz 
kuriem attiecas līguma nosacījumi; tā 
organizē un koordinē atbrīvošanos no 
atkritumiem un to reģenerāciju vai 
apglabāšanu, par kuriem ir atbildīgi 
ražotāji un piegādātāji.

Or. hu
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Pamatojums

Many organisations which coordinate treatment are operating in various Member States, 
arranging for compliance with the obligations of return and recovery of waste which apply to 
manufacturers (parties with obligations). In the course of their everyday work they carry out 
important waste management tasks, not only arranging for the return and recovery of 
products which have become waste but also actively educating the public and providing 
environmental information, in many cases in cooperation with the ministry responsible for 
environmental protection. We recommend that their legal status be clarified by adopting this 
definition.

Grozījums Nr. 102
Péter Olajos

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 19.c punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

19.c) „otrreizējās izejvielas” ir atkritumi, 
kas apstrādāti izmantojot reģenerāciju un 
atbilst visiem šāda veida izejvielām 
noteiktajiem kritērijiem.

Or. hu

Pamatojums

5. pantā nav paskaidrots kā sauc materiālus, kuri vairs nav atkritumi. Praksē ražotāji par 
otrreizējām izejvielām dēvē atkritumus, kas apstrādāti izmantojot reģenerāciju. 

Grozījums Nr.103
Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Padomes kopējā nostāja
3.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3.a pants
1. Tiesību aktos un politikā par atkritumu 
veidošanās novēršanu un 
apsaimniekošanu kā vispārpieņemtu 
noteikumu piemēro šādu atkritumu 
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hierarhiju :
(a) atkritumu rašanās novēršana un 
samazināšana;
(b) sagatavošana atkārtotai izmantošanai;
(c) pārstrāde;
(d) cita tipa reģenerācija, piemēram, 
enerģijas reģenerācija, kā arī
(e) apglabāšana.
2. Piemērojot 1. punktā minēto atkritumu 
hierarhiju, dalībvalstis veic pasākumus, 
lai veicinātu tās iespējas, kas sniedz videi 
nekaitīgāko rezultātu. Tas var nozīmēt 
hierarhijas neattiecināšanu uz konkrētiem 
atkritumiem, ja to var pamatot ar 
apsvērumiem par aprites ciklu, ņemot 
vērā šādu atkritumu radīšanas un 
apsaimniekošanas vispārējo ietekmi. 
Dalībvalstis nodrošina, ka tas ir pilnīgs un 
pārredzams process, kurā ievēroti 
dalībvalstu plānošanas noteikumi par 
pilsoņu un ieinteresēto pušu iesaistīšanu 
un apspriešanos ar viņiem.
Dalībvalstis ņem vērā vispārējos vides 
aizsardzības principus — piesardzības un 
ilgtspējības, tehniskas īstenošanas 
iespējas un ekonomiskās dzīvotspējas 
principus, resursu aizsardzību, kā arī 
vispārējo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību, 
ekonomiku un sabiedrību — saskaņā ar 
1. un 10. pantu.

Or. en

(iepriekšējais 11. pants)

Pamatojums

Šajā grozījumā ietverti  ieteikuma projekta grozījumi Nr. 21 un Nr. 22. Jaunā grozījuma 
nolūks ir pārcelt 11. pantu par atkritumu hierarhiju uz atbilstīgāku pantu šajā direktīvā.
Komisijas priekšlikumā atkritumu hierarhija ir minēta 1. pantā. Tāpēc teksts par atkritumu 
hierarhiju, tostarp grozījumi Nr. 21 un Nr. 22, ir pārcelti uz jauno 3.a pantu, bet 11. pants ir 
jāsvītro.



AM\711129LV.doc 57/68 PE402.733v01-00

LV

Grozījums Nr. 104
Anne Ferreira

Padomes kopējā nostāja
4. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Ražošanas procesā radušos vielu vai 
priekšmetu, kura ražošana nebija šī 
procesa galvenais mērķis, var uzskatīt 
nevis par atkritumu, kā minēts 3. panta 1. 
punktā, bet par blakusproduktu tikai tad, 
ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

svītrots

(a) vielu vai priekšmetu turpmāk noteikti 
lietos;
(b) vielu vai priekšmetu var tieši izmantot 
bez turpmākas apstrādes, izņemot parastu 
rūpniecisko praksi;
(c) viela vai priekšmets ir radies kā 
ražošanas procesa neatņemama daļa, un  
(d) turpmāka lietošana ir likumīga, proti, 
viela vai priekšmets atbilst visām 
attiecīgajām produkta, vides un veselības 
aizsardzības prasībām konkrētajam 
lietojumam un neatstāj nelabvēlīgu 
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
2. Balstoties uz 1. punktā paredzētājiem 
nosacījumiem, var pieņemt pasākumus, 
lai noteiktu atbilstīgos kritērijus 
konkrētām vielām un priekšmetiem, lai 
tos varētu uzskatīt par blakusproduktiem 
un nevis atkritumiem, kā minēts 3. panta 
1. punktā. Šos pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, to papildinot, 
pieņem saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. fr

(Komisijas 2007. gada 21. februārī publicētās pamatnostādnes ir atbilstīgs pamatdokuments, 
lai precizētu šo jautājumu un izvairītos no iespējamiem tiesas procesiem.)
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Pamatojums

 Padomes kopējā nostājā ietvertā definīcija varētu radīt lielāku neizpratni un atkritumu 
pārklasificēšanu par  blakusproduktiem, kas nav vēlams. Tāpēc jēdziens „blakusprodukts” ir 
būtisks tiesisko darbību avots un apdraud vides un cilvēku veselības aizsardzību, kā arī 
apdraud mērķus attiecībā uz augsta aizsardzības līmeņa nodrošināšanu abās jomās. Nav 
iemesla pievienot jaunu kategoriju produktiem un atkritumiem.

Grozījums Nr. 105
Johannes Blokland

Padomes kopējā nostāja
4. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Ražošanas procesā radušos vielu vai 
priekšmetu, kura ražošana nebija šī procesa 
galvenais mērķis, var uzskatīt nevis par 
atkritumu, kā minēts 3. panta 1. punktā, bet 
par blakusproduktu tikai tad, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:

1. Ražošanas procesā radušos vielu vai 
priekšmetu, kura ražošana nebija šī procesa 
galvenais mērķis, var uzskatīt nevis par 
atkritumu, kā minēts 3. panta 1. punktā, bet 
par blakusproduktu tikai tad, ja ir ievēroti 
Ia pielikuma nosacījumi:

(a) vielu vai priekšmetu turpmāk noteikti 
lietos;
(b) vielu vai priekšmetu var tieši izmantot 
bez turpmākas apstrādes, izņemot parastu 
rūpniecisko praksi;
(c) viela vai priekšmets ir radies kā 
ražošanas procesa neatņemama daļa, un
(d) turpmāka lietošana ir likumīga, proti, 
viela vai priekšmets atbilst visām 
attiecīgajām produkta, vides un veselības 
aizsardzības prasībām konkrētajam 
lietojumam un neatstāj nelabvēlīgu 
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
2. Balstoties uz 1. punktā paredzētājiem 
nosacījumiem, var pieņemt pasākumus,
lai noteiktu atbilstīgos kritērijus konkrētām 
vielām un priekšmetiem, lai tos varētu 
uzskatīt par blakusproduktiem un nevis 
atkritumiem, kā minēts 3. panta 1. punktā.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 36. panta 

2. I a pielikumu var grozīt, lai noteiktu 
atbilstīgos kritērijus konkrētām vielām un 
priekšmetiem, lai tos varētu uzskatīt par 
blakusproduktiem un nevis atkritumiem, kā 
minēts 3. panta 1. punktā. Ja joprojām ir 
kādas šaubas, var piemērot papildu 
pasākumus, lai noskaidrotu, vai vielas ir 
blakusprodukti vai atkritumi. Šos 
pasākumus, tostarp vides un kvalitātes 
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2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

kritērijus, kas ir paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3. Saistībā ar šo direktīvu blakusprodukts 
nav atkritumi un tāpēc to var uzskatīt par 
produktu.

Or. en

(Saskaņā ar Reglamenta 62. panta 1. punktu Komisijas 2007. gada 21. februāra paziņojumu 
(COM(2007)59 var uzskatīt par jaunu faktu, kas izdots pēc pirmā lasījuma 2007. gada 

13. februārī.)

Pamatojums

Šī paziņojuma II pielikumā norādītā lēmumu pieņemšanas shēma ir ļoti labs instruments, lai 
secinātu vai materiāls ir blakusprodukts vai atkritumi. Arī ir jābūt skaidram, ka ES tiesību 
aktos, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas jomu, ir tikai divas kategorijas: atkritumi 
un produkti (kas nav atkritumi). Tāpēc ir ļoti skaidri jānorāda, ka atkritumi nav 
blakusprodukts, bet gan produkts, lai izvairītos no iespējamas tiesību aktu atkritumu 
apsaimniekošanas jomā un REACH direktīvas pārklāšanās vai atšķirībām šajos dokumentos.

Grozījums Nr. 106
Anne Laperrouze

Padomes kopējā nostāja
4. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Ražošanas procesā radušos vielu vai 
priekšmetu, kura ražošana nebija šī 
procesa galvenais mērķis, var uzskatīt 
nevis par atkritumu, kā minēts 3. panta 1. 
punktā, bet par blakusproduktu tikai tad, 
ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

svītrots

(a) vielu vai priekšmetu turpmāk noteikti 
lietos;
(b) vielu vai priekšmetu var tieši izmantot 
bez turpmākas apstrādes, izņemot parastu 
rūpniecisko praksi;
(c) viela vai priekšmets ir radies kā 
ražošanas procesa neatņemama daļa, un
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(d) turpmāka lietošana ir likumīga, proti, 
viela vai priekšmets atbilst visām 
attiecīgajām produkta, vides un veselības 
aizsardzības prasībām konkrētajam 
lietojumam un neatstāj nelabvēlīgu 
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
2. Balstoties uz 1. punktā paredzētājiem 
nosacījumiem, var pieņemt pasākumus,
lai noteiktu atbilstīgos kritērijus 
konkrētām vielām un priekšmetiem, lai 
tos varētu uzskatīt par blakusproduktiem 
un nevis atkritumiem, kā minēts 3. panta 
1. punktā. Šos pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, to papildinot, 
pieņem saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

( Pēc pirmā lasījuma Eiropas Parlamentā Komisija publicēja skaidrojošo paziņojumu par 
blakusproduktiem. To var uzskatīt par jaunu faktu.)

Pamatojums

Patreizējā redakcijā 4. pantu par blakusproduktu var izmantot, lai nepildītu gan direktīvas 
par atkritumu apsaimniekošanu, gan REACH direktīvas noteikumus. Šis pants var palielināt 
juridisko nenoteiktību.

Grozījums Nr. 107
Marcello Vernola

Padomes kopējā nostāja
4. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Ražošanas procesā radušos vielu vai 
priekšmetu, kura ražošana nebija šī procesa 
galvenais mērķis, var uzskatīt nevis par 
atkritumu, kā minēts 3. panta 1. punktā, bet 
par blakusproduktu tikai tad, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:

1. Ražošanas procesā radušos vielu vai 
priekšmetu, kura ražošana nebija šī procesa 
galvenais mērķis, var uzskatīt nevis par 
atkritumu, kā minēts 3. panta 1. punktā, bet 
par blakusproduktu vienīgi tikai tad, ja ir 
ievēroti šādi nosacījumi:
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Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi nepieļaut, ka dalībvalstis piemērotu papildnosacījumus, kas varētu apgrūtināt 
direktīvas īstenošanu. 

Grozījums Nr. 108
Karin Scheele

Padomes kopējā nostāja
4. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(a) vielu vai priekšmetu turpmāk noteikti 
lietos;

(a) vielu vai priekšmetu noteiktu lietos un 
pastāv tirgus,

Or. de

Pamatojums

Ir skaidrs, ka attiecībā uz produktu ir jāpastāv tirgum. Tāpēc tam arī ir jābūt nosacījumam 
attiecībā uz blakusproduktu.

Grozījums Nr. 109
Karin Scheele

Padomes kopējā nostāja
4. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(b) vielu vai priekšmetu var tieši izmantot 
bez turpmākas apstrādes, izņemot parastu 
rūpniecisko praksi;

(b) vielu vai priekšmetu var tieši izmantot 
bez turpmākas apstrādes, izņemot parastu 
rūpniecības praksi, saistībā ar kuru jāņem 
vērā atkritumiem raksturīgas 
piesārņojošas vielas,

Or. de

(Kopējā nostājā ir iekļauts jauns pants par blakusproduktiem)
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Pamatojums

Ražošanas procesā iegūto vielu, kas nav šī procesa pamatmērķis, sastāvā var būt 
piesārņojošas vielas. Ja vielu sastāvā ir atkritumiem raksturīgas piesārņojošas vielas, kas nav 
citos produktos, kurus izmanto tādam pašam mērķim, tas liecina par nodomu no vielas 
atbrīvoties. Tas ir skaidri jānorāda 4. pantā.

Grozījums Nr. 110
Karin Scheele

Padomes kopējā nostāja
4. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(c) viela vai priekšmets ir radies kā 
ražošanas procesa neatņemama daļa, un 

(c) viela vai priekšmets ir radies kā 
ražošanas procesa neatņemama ar 
kvalitātes nodrošinājumu noteiktajā 
sastāvā vai ar noteiktām specifikācijām un  

Or. de

Pamatojums

Lai vielu vai priekšmetu definētu kā produktu, tam ir jāatbilst noteiktai kvalitātei. Tāpēc tam 
ir jābūt blakusprodukta priekšnosacījumam.

Grozījums Nr. 111
Karin Scheele

Padomes kopējā nostāja
4. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(d) turpmāka lietošana ir likumīga, proti, 
viela vai priekšmets atbilst visām 
attiecīgajām produkta, vides un veselības 
aizsardzības prasībām konkrētajam 
lietojumam un neatstāj nelabvēlīgu ietekmi 
uz vidi un cilvēku veselību.

(d) turpmāka lietošana ir likumīga, proti, 
viela vai priekšmets atbilst visām 
attiecīgajām produkta, vides un veselības 
aizsardzības prasībām konkrētajam 
lietojumam un neatstāj nelabvēlīgu ietekmi 
uz vidi un cilvēku veselību. Jāveic 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
atkritumiem raksturīgās piesārņojošās 
vielas nenonāk materiālu aprites ciklā 
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tādā daudzumā, kas apdraud cilvēku 
veselību vai vidi.

Or. de

(Kopējā nostājā ir iekļauts jauns pants par blakusproduktiem)

Pamatojums

Ražošanas procesā iegūto vielu, kas nav šī procesa pamatmērķis, sastāvā var būt 
piesārņojošas vielas. Ja vielu sastāvā ir atkritumiem raksturīgas piesārņojošas vielas, kas nav 
citos produktos, kurus izmanto tādam pašam mērķim, tas liecina par to, ka no vielas ir 
jāatbrīvojas. Tas ir skaidri jānorāda 4. pantā.

Grozījums Nr. 112
Marcello Vernola

Padomes kopējā nostāja
4. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(d) turpmāka lietošana ir likumīga, proti, 
viela vai priekšmets atbilst visām 
attiecīgajām produkta, vides un veselības 
aizsardzības prasībām konkrētajam 
lietojumam un neatstāj nelabvēlīgu 
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

(d) turpmāka lietošana ir likumīga, proti, 
viela vai priekšmets atbilst visām 
attiecīgajām produkta, vides un veselības 
aizsardzības prasībām konkrētajam 
lietojumam.

Or. it

Pamatojums

Pēdējā klauzula kopējā nostājā ir lieka, jo ir jau noteikts, ka ir jāievēro tiesiskās prasības 
saistībā ar vides un cilvēku veselības aizsardzību.
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Grozījums Nr. 113
Mojca Drčar Murko

Padomes kopējā nostāja
4. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(d) turpmāka lietošana ir likumīga, proti, 
viela vai priekšmets atbilst visām 
attiecīgajām produkta, vides un veselības 
aizsardzības prasībām konkrētajam 
lietojumam un neatstāj nelabvēlīgu 
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

(d) turpmāka lietošana ir likumīga, proti, 
blakusprodukts nav produkts, no kura 
ražotājam ir jāatbrīvojas vai kura 
paredzētais izmantojums ir aizliegts 
saskaņā ar ES vai valsts tiesību aktu.

Or. en

Pamatojums

4. pants ir jauns. Ar kopējo nostāju punktos a), b) un c) ievieš kumulatīvu pārbaudi, 
izmantojot trīs kritērijus, kas noteikta pašreizējā Eiropas Kopienu Tiesas praksē. Papildus šai 
pārbaudei Eiropas Kopienu Tiesa piezīmēja, ka arī paredzamajai blakusprodukta 
izmantošanai ir jābūt likumīgai. Kopējā nostājā d) punkta formulējums nav pietiekami 
precīzs. Tas jāaizstāj ar Komisijas izmantoto formulējumu 2007. gada 21. februāra 
skaidrojošajā paziņojumā par atkritumiem un blakusproduktiem.

Grozījums Nr. 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
4. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Balstoties uz 1. punktā paredzētājiem 
nosacījumiem, var pieņemt pasākumus, lai 
noteiktu atbilstīgos kritērijus konkrētām 
vielām un priekšmetiem, lai tos varētu 
uzskatīt par blakusproduktiem un nevis 
atkritumiem, kā minēts 3. panta 1. punktā. 
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 36. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

2. Balstoties uz 1. punktā paredzētājiem 
nosacījumiem, Komisija iesniedz 
likumdošanas priekšlikumu, lai noteiktu 
atbilstīgos vides un kvalitātes kritērijus 
konkrētām vielām un priekšmetiem, lai tos 
varētu uzskatīt par blakusproduktiem un 
nevis atkritumiem, kā minēts 3. panta 
1. punktā. Ja Kopienas līmenī nav šādu 
kritēriju vai arī nav piemērojama tiesu 
prakse, attiecīgās vielas, materiālus vai 
priekšmetus arī turpmāk uzskata par 
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atkritumiem.

Or. en

(Daļēji atkal ieviesti grozījumi Nr.107 un Nr. 121, kā arī Nr. 7 no pirmā lasījuma)

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka jaunā blakusproduktu definīcija nerada nepilnības, kas ļautu 
izvairīties no šīs direktīvas noteikumu izpildes attiecībā uz atkritumiem. Tāpēc ir jānosaka 
īpaši vides un kvalitātes kritēriji pirms šāda pārklasifikācija varētu notikt. Tā kā šie kritēriji ir 
svarīgi elementi tie jāpieņem saskaņā ar koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 115
Mojca Drčar Murko

Padomes kopējā nostāja
4. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Balstoties uz 1. punktā paredzētājiem 
nosacījumiem, var pieņemt pasākumus, lai 
noteiktu atbilstīgos kritērijus konkrētām 
vielām un priekšmetiem, lai tos varētu 
uzskatīt par blakusproduktiem un nevis 
atkritumiem, kā minēts 3. panta 
1. punktā. Šos pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, to papildinot, 
pieņem saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Komisija, balstoties uz 1. punktā 
paredzētajiem nosacījumiem, un jo īpaši 
ņemot vērā piesardzības principu, vides 
un veselības aizsardzības apsvērumus, kā 
arī tiesu praksē ieviestos nosacījumus, var 
pieņemt pasākumus, lai noteiktu vai 
attiecīgās vielas vai priekšmetus var 
uzskatīt par blakusproduktiem un nevis 
atkritumiem. Šos pasākumus pieņem vai 
nu ar likumdošanas priekšlikumu vai
saskaņā ar 36. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru attiecīgā 
gadījumā.
Ja ES līmenī nav pieņemti attiecīgi 
pasākumi vai arī nav piemērojama 
Eiropas tiesu prakse, attiecīgos materiālus 
vai vielas arī turpmāk uzskata par 
atkritumiem.

Or. en
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Pamatojums

4. pants attiecas uz ļoti dažādiem rūpniecības procesiem un atspoguļo jaunu tiesisko 
kategoriju.  Lai saglabātu augstu juridiskās noteiktības līmeni, ir jābūt precīzam 
blakusproduktu definīcijas skaidrojumam.  Ir nepieciešams uzsvērt, ja ES līmenī nav pieņemti 
attiecīgi pasākumi, materiālus un vielas arī turpmāk uzskata par atkritumiem.

Grozījums Nr. 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a 1. un 2. punktu nepiemēro pārrobežu 
pārvadājumiem uz trešām valstīm.

Or. en

(Jauns grozījums, lai novērstu pirmajā lasījumā pieļautās nepilnības un nodrošinātu 
saskaņotību ar starptautiskajām saistībām)

Pamatojums

Starptautiskajos tiesību aktos, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas jomu, nav zināms 
jēdziens„ blakusprodukts”, kā piemēram, Bāzeles konvencijā attiecībā bīstamo atkritumu un 
citu atkritumu pārrobežu transportēšanu. Lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību starptautiskajām 
saistībām blakusprodukti arī turpmāk ir jāuzskata par atkritumiem pārrobežu 
transportēšanas nolūkā.

Grozījums Nr. 117
Françoise Grossetête

Padomes kopējā nostāja
5. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Daži konkrēti atkritumi vairs nav 
atkritumi 3. panta 1. punkta nozīmē,
tiklīdz tos reģenerē un tie atbilst 
konkrētiem kritērijiem, kas jāizstrādā 

1. Dalībvalstis var pieprasīt Komisijai 
izņēmuma kārtā noteikt vai attiecīgie 
atkritumi vairs nav atkritumi tiklīdz tos 
reģenerē pārstrādes nolūkā un tie atbilst 
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saskaņā ar šādiem nosacījumiem: konkrētiem kritērijiem, kas jāizstrādā 
saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

(a) vielu vai priekšmetu parasti lieto 
noteiktam nolūkam;

(a) vielu vai priekšmetu parasti lieto 
noteiktiem nolūkiem;

(b) pastāv tirgus vai pieprasījums pēc
šādas vielas vai priekšmeta;

(b) pastāv tirgus šādai vielai vai
priekšmetam;

(c) viela vai priekšmets atbilst 
a) apakšpunktā minētā noteiktā nolūka 
tehniskām prasībām, kā arī atbilst 
pastāvošiem tiesību aktiem un produktiem 
piemērojamiem standartiem, kā arī

(c) viela vai priekšmets atbilst noteiktā 
nolūka tehniskām prasībām, kā arī atbilst 
pastāvošiem tiesību aktiem un produktiem 
piemērojamiem standartiem, kā arī

(d) vielas vai priekšmeta lietošana neatstās 
nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku 
veselību.

(d) vielas vai priekšmeta lietošana neatstās 
nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku 
veselību.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem, atkritumus, kurus pārstrādā, lai iegūtu 
degvielu, turpina uzskatīt par atkritumiem, kamēr tie nav sadedzināti vai nav notikusi 
sadedze. Direktīva par atkritumu sadedzināšanu paredz stingru regulatīvo pamatu, kā arī 
darbības standartus, kas nodrošina augstu sabiedrības veselības un vides aizsardzības līmeni. 
Šādas atkritumu plūsmas pārklasificēšana nozīmē, ka atkritumu sadedze vairs neattieksies uz 
direktīvu par atkritumu sadedzināšanu un noteikumiem par atkritumu transportēšanu. Tas 
varētu radīt kaitējumu videi. 

Grozījums Nr. 118
Johannes Blokland

Padomes kopējā nostāja
5. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums Nr.

1. Daži konkrēti atkritumi vairs nav 
atkritumi 3. panta 1. punkta nozīmē, tiklīdz 
tos reģenerē un tie atbilst konkrētiem 
kritērijiem, kas jāizstrādā saskaņā ar 
šādiem nosacījumiem:

1. Dalībvalstis var pieprasīt Komisijai 
izņēmuma kārtā noteikt vai attiecīgie 
atkritumi vairs nav atkritumi tiklīdz tos 
reģenerē un tie atbilst konkrētiem 
kritērijiem, kas jāizstrādā saskaņā ar 
šādiem nosacījumiem:

(a) vielu vai priekšmetu parasti lieto 
noteiktam nolūkam;

(a) vielu vai priekšmetu parasti lieto 
noteiktam nolūkam;
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(b) pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas 
vielas vai priekšmeta;

(b) pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas 
vielas vai priekšmeta;

(c) viela vai priekšmets atbilst 
a) apakšpunktā minētā noteiktā nolūka 
tehniskām prasībām, kā arī atbilst 
pastāvošiem tiesību aktiem un produktiem 
piemērojamiem standartiem, kā arī

(c) viela vai priekšmets atbilst 
a) apakšpunktā minētā noteiktā nolūka 
tehniskām prasībām, kā arī atbilst 
pastāvošiem tiesību aktiem un produktiem 
piemērojamiem standartiem, kā arī

(d) vielas vai priekšmeta lietošana neatstās 
nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku 
veselību.

(d) vielas vai priekšmeta lietošana neatstās 
nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku 
veselību.

Or. en

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtā grozījuma Nr. 45 daļas atkārtota ieviešana, lai precizētu 
nosacījumus saskaņā ar kuriem atkritumi vairs nav atkritumi.
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