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Grozījums Nr. 119
Horst Schnellhardt

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 
apglabāšanu attiecīgie noteikumi būtu 
jāietver šajā direktīvā. Tādēļ būtu 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 
un lai ņemtu vērā labvēlīgu ietekmi uz vidi, 
Padomes Direktīvas 75/439/EEK 
(1975. gada 16. jūnijs) par atkritumeļļu 
apglabāšanu attiecīgie noteikumi būtu 
jāietver šajā direktīvā. Tādēļ būtu jāatceļ 
Direktīva 75/439/EEK. Atkritumeļļu 
apsaimniekošana būtu jāveic saskaņā ar 
atkritumu hierarhijas pamatprincipu, un 
jāsaglabā prioritāte attiecībā uz 
reģenerāciju. Joprojām ir svarīgs 
pienākums atsevišķi savākt atkritumeļļas, 
lai tās pareizi apsaimniekotu un nepieļautu 
kaitējumu videi, ko radītu to nepareiza 
apglabāšana. 

Or. de

Grozījums Nr.120
Anne Ferreira

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Atgriešanās pie Komisijas sākotnējā priekšlikuma.
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Grozījums Nr. 121
Richard Seeber

Padomes kopējā nostāja
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Ja nepieciešams, kritērijos jāietver 
piesārņotājvielu robežvērtības.

svītrots

Or. de

(Saskaņā ar REACH regulu nav nepieciešams robežvērtības iekļaut atkritumu beigu stadijas 
kritērijos.)

Pamatojums

Ja materiāli, uz kuriem iepriekš attiecās noteikumi par atkritumiem, vairs nav atkritumi, uz 
šiem materiāliem attiecas visas REACH sistēmas prasības.  Tāpēc nav nepieciešamas 
robežvērtības. 

Grozījums Nr. 122
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans

Padomes kopējā nostāja
5. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, attiecībā uz šādu kritēriju 
pieņemšanu un atkritumu kategorijas 
precizēšanu pieņem saskaņā ar 36. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

2. Līdz ...* Komisija vajadzības gadījumā, 
pamatojoties uz izvērtējumu atbilstīgi 
1. punktam, izvirza likumdošanas
priekšlikumu, norādot vides un kvalitātes 
kritērijus, kas jāizpilda, lai konkrētus 
atkritumu produktus, materiālus vai vielu 
kategorijas vairs nevarētu uzskatīt par 
atkritumiem.
* Divus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 

Or. en
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Justification

Vides kritēriju izstrāde, lai izvērtētu atkritumu beigu stadiju, jāparedz ar koplēmuma, nevis ar 
komitoloģijas  procedūru (pamatojoties uz ierosinājumu grozījumā Nr. 45 pirmajā lasījumā). 
Tas ir papildus prasībai iesniegt iespējamus priekšlikumus par atkritumu beigu stadijas 
izvērtēšanu attiecībā uz konkrētu vielu sarakstu, piemēram, attiecībā uz stiklu un papīru. 

Grozījums Nr. 123
Jill Evans, Caroline Lucas

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a Nepiemēro 1. un 2. punktu attiecībā 
uz atkritumu robežšķērsojošo 
transportēšanu uz trešām valstīm.

Or. en

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

Pamatojums

Jēdzienu „atkritumi, kuri vairs nav atkritumi” nelieto starptautiskajos tiesību aktos atkritumu 
jomā, piemēram, Bāzeles Konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo 
transportēšanu. Lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību starptautiskajām saistībām, to nevar 
piemērot attiecībā uz robežšķērsojošo transportēšanu.

Grozījums Nr. 124
Anne Ferreira

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3.a Attiecībā uz bīstamajiem atkritumiem 
vai atkritumiem, kuri paredzēti enerģijas 
reģenerācijai, nekad nedrīkst piemērot 1. 
un 2. punktā minēto procedūru.

Or. fr
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(Īpašas garantijas, kas attiecas uz apsaimniekošanu, pārstrādi un ieguvumu, ir saistītas ar 
atkritumu statusu.  Lai īstenotu šīs direktīvas vides mērķus, šo statusu nedrīkst atcelt bez 

pienācīgas izvērtēšanas.)

Pamatojums

Lai nepieļautu neatbilstību direktīvas par atkritumu sadedzināšanu (2000/76/EK) prasībām 
un novērstu, ka atkritumus, kuri paredzēti enerģijas reģenerācijai, apstrādā vietās, kuras nav 
iekārtotas atbilstīgi šīm prasībām, atkritumus, kuri paredzēti enerģijas reģenerācijai, nedrīkst 
iekļaut pārklasificēšanā kā produktus. Šādai garantijai jābūt arī attiecībā uz bīstamajiem 
atkritumiem, un tai ir jāsniedz aizsardzības iespējami augstāks līmenis. 

Grozījums Nr. 125
Anne Laperrouze

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3.a Attiecībā gan uz bīstamajiem 
atkritumiem, gan uz atkritumiem, kuri 
paredzēti enerģijas reģenerācijai, 
neattieksies 1. un 2. punktā paredzētā 
procedūra.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka atkritumu beigu stadijas procedūra neizraisa ne piesārņojuma 
palielinājumu, ne ekodempingu. Lai izvairītos no gaisa piesārņojuma palielināšanās, šī 
procedūra jāpiemēro tikai attiecībā uz pārstrādi (t. i., materiāla reģenerāciju), nevis attiecībā 
uz atkritumu izmantošanu par kurināmo. Šo jauno grozījumu pamato jauns fakts: neilgi pēc 
Padomes kopējās nostājas pieņemšanas Komisija aicināja Itāliju atcelt tās lēmumu 
pārklasificēt SRF (šķiroti atkritumi ar enerģijas saturu) kā kurināmo.
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Grozījums Nr. 126
Anne Ferreira

Padomes kopējā nostāja
5. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Ja Kopienas mērogā ar 1. un 2. punktā 
izklāstīto procedūru nav izveidoti kritēriji, 
dalībvalstis var katrā atsevišķā gadījumā 
izlemt, vai konkrētie atkritumi vairs nav 
atkritumi, ņemot vērā atbilstīgo tiesu 
praksi. Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 98/34/EK (1998. gada 
22. jūnijs), kas nosaka informācijas 
sniegšanas kārtību tehnisko standartu un 
noteikumu, un Informācijas sabiedrības 
pakalpojumu noteikumu sfērā, 
paredzētajos gadījumos dalībvalstis 
saskaņā ar minēto direktīvu ziņo 
Komisijai par šādiem lēmumiem.

4. Kritēriji, kas pieņemti saskaņā ar 
2. punktā paredzēto procedūru, ir 
jānosaka tā, lai nodrošinātu, ka otrreizēji 
izmantojamie produkti, materiāli vai 
vielas, kuras iegūtas apstrādes darbībās, 
atbilst nepieciešamajām prasībām, lai tos 
laistu tirgū. Nosakot kritērijus, ņem vērā 
visus apdraudējumus, ko rada otrreizēji 
izmantojama materiāla vai vielas 
izmantošana vai pārvadāšana videi 
kaitīgā veidā, un tos nosaka tādā līmenī, 
kas nodrošina cilvēka veselības un vides 
augsta līmeņa aizsardzību.

Or. fr

Pamatojums

Lai nosacījumi atbilstu 5. pantā minēto kritēriju noteikšanai un lai izvairītos no ekoloģiska 
dempinga riska, jāprecizē 2. punkts. Otrā daļa atjauno Komisijas sākotnējo priekšlikumu. 

Grozījums Nr. 127
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Padomes kopējā nostāja
5. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Ja Kopienas mērogā ar 1. un 2. punktā 
izklāstīto procedūru nav izveidoti kritēriji, 
dalībvalstis var katrā atsevišķā gadījumā 
izlemt, vai konkrētie atkritumi vairs nav 
atkritumi, ņemot vērā atbilstīgo tiesu 

svītrots
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praksi. Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 98/34/EK (1998. gada 
22. jūnijs), kas nosaka informācijas 
sniegšanas kārtību tehnisko standartu un 
noteikumu, un Informācijas sabiedrības 
pakalpojumu noteikumu sfērā1, 
paredzētajos gadījumos dalībvalstis 
saskaņā ar minēto direktīvu ziņo 
Komisijai par šādiem lēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosināta jauna punkta svītrojums. Saskaņā ar referenta grozījumu Nr. 12, kurš 
attiecas uz atkritumu beigu stadijas kritērijiem saistībā ar Komisijas priekšlikumu, vairs nav 
nepieciešams noteikums atstāt lēmumu pieņemšanu dalībvalstu ziņā. Turklāt šis punkts 
jāsvītro, lai izvairītos no nesaskaņotiem atkritumu sarakstiem un lai nepieļautu negodīgu 
konkurenci. 

Grozījums Nr. 128
Adriana Poli Bortone

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4.a Līdz..........* Komisija vajadzības 
gadījumā sagatavo priekšlikumus, kuru 
mērķis ir noteikt, tostarp, vai turpmāk 
minētās atkritumu plūsmas ietilpst šā 
panta noteikumos, un, ja ietilpst, kādi 
nosacījumi jāpiemēro attiecībā uz tādiem 
atkritumiem kā: komposts, granulāti 
(pildvielas), papīrs, stikls, metāli, 
nolietotas riepas, tekstilizstrādājumi un 
citas konkrētas atkritumu kategorijas, kas 
ir skaidri nosakāmas, arī ar pastāvošo 
Eiropas tehnisko standartu palīdzību.
*5 gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

                                               
1 OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2006/96/EK 
(OV L 363, 20.12.2006., 81. lpp.).
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Or. en

(Pamatojas uz grozījumu Nr. 45, ko pieņēma pirmajā lasījumā)

Pamatojums

Jābūt skaidri noteiktam, ka atkritumu stadijas izbeigšanās jāattiecina vienīgi kā izņēmums uz 
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. Atsauce uz Eiropas tehniskajiem standartiem 
veicinātu līdzvērtīgu konkurences apstākļu radīšanu ES.

Grozījums Nr. 129
Richard Seeber

Padomes kopējā nostāja
5.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5.a Komposts, kas skaidri atbilst 5. panta 
1. un 2. punktā noteiktajiem kritērijiem, 
kā to garantē kvalitātes sistēma, ir tāds, 
kas ražots vienīgi no atkritumiem, kuri 
savākti atsevišķi, un kas ir derīgs 
ilgtspējīgai lietošanai, lai uzlabotu 
augsnes funkcijas, un kā materiāls, uz 
kuru attiecas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
(REACH) V pielikums, ir jāizņem no 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II, V un 
VI sadaļas saskaņā ar  Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta 
b) apakšpunktu.

Or. de

(ii)

Pamatojums

Kopīgās nostājas apsvērumos komposts ir minēts kā kategorija atkritumu beigu stadijas 
kritēriju izstrādei.  Šajā sakarā ir nepieciešams no REACH regulas svīrot kompostu, kas ir 
atkritumu beigu stadijā. REACH ietverti izņēmumi attiecībā uz skaidri noteiktām vielām, 
kuras arī varētu būt komposta pamatsastāvā. Šajā grozījumā definēti kritēriji, saskaņā ar 
kuriem kompostu iekļauj izņēmumos, ko paredz REACH regula.
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Grozījums Nr. 130
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3.a Bīstamos atkritumus nevar 
pārklasificēt par nebīstamiem 
atkritumiem, atšķaidot vai sajaucot 
atkritumus ar mērķi piesārņotājvielu 
sākotnējo koncentrāciju samazināt līdz 
līmenim, kas ir zemāks par bīstamo 
atkritumu definēšanai noteikto 
robežvērtību.

Or. en

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtā grozījuma Nr. 46 atkārtota ieviešana.

Grozījums Nr. 131
Erna Hennicot-Schoepges, Françoise Grossetête, Frieda Brepoels, Richard Seeber, 
Lambert van Nistelrooij, Marie-Noëlle Lienemann

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4.a Komisija nodrošina, ka attiecībā uz 
atkritumu sarakstu un tā pārskatīšanu 
tiek ievēroti tādi principi kā skaidrība, 
saprotamība un pieejamība patērētājiem, 
it īpaši MVU.

Or. fr

(ii)
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Pamatojums

Grozījumam Nr. 36, ko pieņēma pirmajā lasījumā, līdzīgs grozījums („Komisija nodrošina, 
ka šis saraksts ir viegli saprotams mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un tas ir viegli 
pieejams”). Atkritumu saraksts pašreizējā veidā ir sarežģīts dokuments, kurš nav saskaņā ar 
labāka tiesiska regulējuma un vienkāršošanas mērķiem, ko atbalsta Eiropas institūcijas.

Grozījums Nr. 132
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Lai veicinātu atkritumu rašanās 
novēršanu un atkritumu reģenerāciju, 
dalībvalstis var izstrādāt ar tiesību aktiem 
saistītus un citus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka katrai fiziskai vai juridiskai 
personai, kura profesionālos nolūkos 
projektē, ražo un apstrādā vai pārdod
produktus (produkta ražotājs) ir ražotāja 
paplašināta atbildība.

1. Lai veicinātu atkritumu rašanās 
novēršanu un atkritumu reģenerāciju, 
dalībvalstis var izstrādāt ar tiesību aktiem 
saistītus un citus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka katrai fiziskai vai juridiskai 
personai, kura profesionālos nolūkos ražo 
vai ieved produktus, ir ražotāja paplašināta 
atbildība.

Or. en

Pamatojums

Ideja par ražotāja atbildību attiecas kā uz ražotājiem, tā uz importētājiem. Tās paplašināšana 
attiecībā uz iesaistītajām pusēm, kas tikai pārdod produktus, kurus cits dalībnieks ir laidis 
tirgū — kā to ierosināja Padome — ir pretrunā idejai par ražotāja atbildību. Saistībā ar 
ražotāja atbildības pastiprināšanu galvenokārt ir skaidri jānosaka atbildības jomas un 
jāvēršas pie atbildīgajām iesaistītajām pusēm, kuras vienīgās ir spējīgas ietekmēt 
projektēšanu un ražošanu.
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Grozījums Nr. 133
Holger Krahmer

Padomes kopējā nostāja
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Lai veicinātu atkritumu rašanās 
novēršanu un atkritumu reģenerāciju, 
dalībvalstis var izstrādāt ar tiesību aktiem 
saistītus un citus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka katrai fiziskai vai juridiskai 
personai, kura profesionālos nolūkos 
projektē, ražo un apstrādā vai pārdod 
produktus (produkta ražotājs) ir ražotāja 
paplašināta atbildība.

1. Lai veicinātu atkritumu rašanās 
novēršanu un atkritumu reģenerāciju, 
dalībvalstis var izstrādāt ar tiesību aktiem 
saistītus un citus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka katrai fiziskai vai juridiskai 
personai, kura profesionālos nolūkos 
projektē, ražo un apstrādā vai pārdod 
produktus (produkta ražotājs), vai ieved 
produktus Kopienas teritorijā, ir ražotāja 
paplašināta atbildība.

Or. en

Pamatojums

Daļēji atjauno grozījumu Nr. 35 (jauns 3.a pants), ko pieņēma pirmajā lasījumā 2007. gada 
13. februāra plenārsēdē, jo tas ražotāja paplašināto atbildību atkārtoti skaidri attiecina uz 
importētājiem.

Grozījums Nr. 134
Thomas Ulmer

Padomes kopējā nostāja
7. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Lai veicinātu atkritumu rašanās 
novēršanu un atkritumu reģenerāciju, 
dalībvalstis var izstrādāt ar tiesību aktiem 
saistītus un citus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka katrai fiziskai vai 
juridiskai personai, kura profesionālos 
nolūkos projektē, ražo un apstrādā vai 
pārdod produktus (produkta ražotājs) ir 
ražotāja paplašināta atbildība. 

svītrots
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Šādi pasākumi var būt atpakaļ nodotu 
produktu un atkritumu pieņemšana, kas 
paliek pēc šo produktu lietošanas, kā arī 
atkritumu tālāka apsaimniekošana un 
finansiāla atbildība par šādu darbību.

Or. de

(ii)

Pamatojums

oo

Grozījums Nr. 135
Frieda Brepoels

Padomes kopējā nostāja
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Lai veicinātu atkritumu rašanās 
novēršanu un atkritumu reģenerāciju, 
dalībvalstis var izstrādāt ar tiesību aktiem 
saistītus un citus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka katrai fiziskai vai juridiskai 
personai, kura profesionālos nolūkos 
projektē, ražo un apstrādā vai pārdod 
produktus (produkta ražotājs) ir ražotāja 
paplašināta atbildība.

1. Lai veicinātu atkritumu rašanās 
novēršanu un atkritumu reģenerāciju, 
dalībvalstis attiecīgā gadījumā izstrādā ar 
tiesību aktiem saistītus un citus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka katrai fiziskai vai 
juridiskai personai, kura profesionālos 
nolūkos projektē, ražo un apstrādā vai 
pārdod produktus (produkta ražotājs), ir 
ražotāja paplašināta atbildība.

Or. en

Pamatojums

Nav iespējams nodrošināt ražotāja paplašinātu atbildību attiecībā uz visiem atkritumu 
veidiem. Dalībvalstīm jānodrošina ražotāja paplašināta atbildība, kur tas iespējams. 
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Grozījums Nr. 136
Thomas Ulmer

Padomes kopējā nostāja
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Lai veicinātu atkritumu rašanās 
novēršanu un atkritumu reģenerāciju, 
dalībvalstis var izstrādāt ar tiesību aktiem 
saistītus un citus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka katrai fiziskai vai 
juridiskai personai, kura profesionālos 
nolūkos projektē vai ieved produktus, ir 
ražotāja paplašināta atbildība. 

Or. de

Pamatojums

ii

Grozījums Nr. 137
Riitta Myller

Padomes kopējā nostāja
7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Dalībvalstis var veikt piemērotus 
pasākumus, lai veicinātu tādu produktu 
projektēšanu, kas mazina to ietekmi uz 
vidi un atkritumu radīšanu ražošanas un 
produktu tālākas izmantošanas gaitā, kā arī 
lai nodrošinātu par atkritumiem kļuvušu 
produktu reģenerāciju un apglabāšanu 
saskaņā ar 10. un 11. pantu.

2. Ražotāji veic piemērotus pasākumus, lai 
projektētu tādus produktus, kas mazina to 
ietekmi uz vidi un atkritumu radīšanu 
ražošanas un produktu tālākas 
izmantošanas gaitā, kā arī lai nodrošinātu 
par atkritumiem kļuvušu produktu 
reģenerāciju un apglabāšanu saskaņā ar 
10. un 11. pantu.

Dalībvalstis saskaņā ar 1. punktu var 
veikt piemērotus pasākumus, lai veicinātu 
produktu projektēšanu šajā nolūkā.

Or. en
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Pamatojums

Atbildība par profilakses un pārstrādes projektēšanu jāuzņemas ražotājiem. Dalībvalstīm tas 
jāatbalsta, veicot piemērotus pasākumus, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu to ar 
normatīvām prasībām attiecībā uz konkrētu prioritāru produktu jomām — kā tas tika īstenots 
saistībā ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Grozījums Nr. 138
Holger Krahmer

Padomes kopējā nostāja
7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Dalībvalstis var veikt piemērotus 
pasākumus, lai veicinātu tādu produktu 
projektēšanu, kas mazina to ietekmi uz vidi 
un atkritumu radīšanu ražošanas un 
produktu tālākas izmantošanas gaitā, kā arī 
lai nodrošinātu par atkritumiem kļuvušu 
produktu reģenerāciju un apglabāšanu 
saskaņā ar 10. un 11. pantu.

2. Ja nav Kopienas tiesību aktu, kas 
attiecas uz konkrēta produkta nolietojuma 
vai aprites cikla aspektiem, dalībvalstis
var veikt piemērotus pasākumus, lai 
veicinātu tādu produktu projektēšanu, kas 
mazina to ietekmi uz vidi un atkritumu 
radīšanu ražošanas un produktu tālākas 
izmantošanas gaitā, kā arī lai nodrošinātu 
par atkritumiem kļuvušu produktu 
reģenerāciju un apglabāšanu saskaņā ar 
10. un 11. pantu.

Or. en

Pamatojums

Precizē noteikumu, kas ieviests Padomes kopējā nostājā. Pamatdirektīvai par atkritumiem 
nevajadzētu iejaukties pašreizējos noteikumos saistībā ar produktu projektēšanu. Turklāt 
šādiem noteikumiem nevajadzētu būt iekļautiem tiesību aktā, kas pamatojas uz EK līguma 
175. pantu, jo varētu rasties situācija, ka dalībvalstis individuāli reglamentētu produktu 
projektēšanu, un tādējādi izraisītu sadrumstalotību iekšējā tirgū.
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Grozījums Nr. 139
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Šādi pasākumi var sekmēt, inter alia, tādu 
produktu izstrādi, ražošanu un pārdošanu, 
kas piemēroti vairākkārtējai lietošanai, kas 
ir tehniski izturīgi un kas, kļuvuši par 
atkritumiem, ir piemēroti pilnīgai un drošai 
reģenerācijai un ar vides prasībām 
atbilstošai apglabāšanai.

Šādi pasākumi var, inter alia, sekmēt tādu 
produktu izstrādi, ražošanu un pārdošanu, 
kas piemēroti vairākkārtējai lietošanai, kas 
ir tehniski izturīgi un kas, tapuši par 
atkritumiem, ir piemēroti pilnīgai un drošai 
reģenerācijai un ar vides prasībām 
atbilstošai apglabāšanai. Saistībā ar to 
jāiekļauj pienākums ražotājiem vai 
importētājiem sniegt publiski pieejamu 
informāciju par to, cik lielā mērā 
atkritumu produkts ir pārstrādājams.

Or. en

(Pirmā lasījuma grozījuma Nr. 35 daļējs atjaunojums.)

Pamatojums

Lai veicinātu piemērotas pārstrādes darbības, ražotājiem vai importētājiem jāsniedz 
informācija par to, cik lielā mērā produkti ir pārstrādājami, kad tie kļūst par atkritumiem.

Grozījums Nr. 140
Holger Krahmer

Padomes kopējā nostāja
7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Šādi pasākumi var sekmēt, inter alia, tādu 
produktu izstrādi, ražošanu un pārdošanu, 
kas piemēroti vairākkārtējai lietošanai, kas 
ir tehniski izturīgi un kas, kļuvuši par 
atkritumiem, ir piemēroti pilnīgai un drošai 
reģenerācijai un ar vides prasībām 
atbilstošai apglabāšanai.

Šādi pasākumi, ja tie ir labvēlīgi attiecībā 
uz aprites ciklu, var sekmēt, inter alia,tādu 
produktu ražošanu, kas piemēroti 
vairākkārtējai lietošanai, kas ir tehniski 
izturīgi un kas, tapuši par atkritumiem, ir 
piemēroti pilnīgai un drošai reģenerācijai 
un ar vides prasībām atbilstošai 
apglabāšanai.
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Or. en

Pamatojums

Precizē noteikumu, kas ieviests Padomes kopējā nostājā. Nedrīkst pieļaut nelabvēlīgu ietekmi 
uz vidi dažādos produktu aprites cikla posmos. Pamatdirektīvai par atkritumiem nevajadzētu 
iejaukties pašreizējos tiesību aktos saistībā ar produktu projektēšanu.

Grozījums Nr. 141
Jill Evans, Caroline Lucas

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a Dalībvalstis pārskatā par šīs direktīvas 
īstenošanu saskaņā ar 34. pantu ziņo 
Komisijai par 1. punkta īstenošanu. 
Pamatojoties uz dalībvalstu pieredzi, 
Komisija izvērtē, cik lietderīgi ir ieviest ES 
līmenī ražotāja paplašinātas atbildības 
shēmas saistībā ar noteiktām atkritumu 
plūsmām.

Or. en

(Daļēji grozītā formā atkārtots grozījums Nr. 35 no pirmā lasījuma.)

Pamatojums

Ja dalībvalstu rīcība attiecībā uz ražotāja paplašināto atbildību saglabājas kā brīvprātīga, 
tad tām vismaz jāziņo par visiem īstenotajiem pasākumiem šajā sakarā, lai sekmētu Kopienas 
darbību.
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Grozījums Nr. 142
Riitta Myller

Padomes kopējā nostāja
7. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Piemērojot ražotāja paplašinātu 
atbildību, dalībvalstis ņem vērā tehnisku 
un ekonomisku realizējamību un 
vispārēju ietekmi uz vidi, cilvēku veselību 
un sabiedrību, ievērojot arī vajadzību 
nodrošināt atbilstošu iekšējā tirgus 
darbību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Padomes kopējā nostājā ieviestais 3. punkta jaunais teksts ir lieks, jo tas jau ir noteikts 
līgumā.

Grozījums Nr. 143
Holger Krahmer

Padomes kopējā nostāja
7. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Ražotāja paplašinātu atbildību piemēro, 
neskarot atbildību par atkritumu 
apsaimniekošanu, kas paredzēta 13. panta 
1. punktā.

4. Ražotāja paplašinātu atbildību piemēro, 
neskarot atbildību par atkritumu 
apsaimniekošanu, kas paredzēta 13. panta 
1. punktā, un neskarot pastāvošos īpašos 
tiesību aktus atkritumu plūsmu jomā.

Or. en

Pamatojums

Precizē noteikumu, kas ieviests Padomes kopējā nostājā. Nostiprina pastāvošo īpašo tiesību 
aktu atkritumu plūsmu jomā īstenošanu.
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Grozījums Nr. 144
Dorette Corbey

Padomes kopējā nostāja
7.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

7.a pants 
Atkritumu rašanās novēršana

Dalībvalstis saskaņā ar 1. un 11. pantu, 
un ievērojot šīs direktīvas 7. pantu un 
Direktīvu 2005/32/EK, veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai līdzsvarotu 
kopējo atkritumu rašanos līdz 
2012. gadam salīdzinājumā ar gada 
kopējo atkritumu rašanos 2009. gadā.
Sagatavojoties 26. pantā noteiktajiem 
pasākumiem, pēc apspriešanās ar visām 
ieinteresētajām pusēm Komisija 
vajadzības gadījumā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumus 
pasākumiem, ar kuriem jāatbalsta 
dalībvalstu atkritumu novēršanas 
darbības, iekļaujot:
a) tāda rādītāju saraksta izveidi līdz 
2009. gadam, kas palīdzēs dalībvalstīm 
uzraudzīt un izvērtēt atkritumu 
novēršanas programmas un pasākumus, 
kā arī ziņot par tiem;
b) produktu ekoloģiskās koncepcijas 
politikas izstrādi līdz 2010. gadam gan 
attiecībā uz atkritumu radīšanu, gan 
bīstamo vielu klātbūtni atkritumos nolūkā 
sekmēt tehnoloģijas, kuru mērķis ir 
ilglietojami, atkārtoti izmantojami un 
pārstrādājami produkti;
c) līdz 2010. gadam, balstoties uz labāko 
pieejamo praksi, atkritumu apjoma 
samazināšanas turpmāko kvalitatīvo un 
kvantitatīvo mērķu noteikšanu 
2020. gadam;
d) rīcības plāna izstrādi līdz 2010. gadam 
turpmākiem atbalsta pasākumiem Eiropas 
līmenī, jo īpaši cenšoties mainīt 
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pašreizējos patēriņa paradumus.

Or. nl

Pamatojums

Ir svarīgi iesaistīt ražotājus atkritumu rašanās novēršanā. Pirmajā lasījumā Parlaments 
pieņēma sīki izstrādātus noteikumus, kā paaugstināt ražotāja atbildību par atkritumiem, kuri 
inter alia radušies saistībā ar produkta ražošanu.  Padome pieņēma to daļu. Šā grozījuma 
nolūks ir skaidrākā veidā atkārtoti noteikt ražotāja atbildību atkritumu rašanās novēršanā.

Grozījums Nr. 145
Anne Ferreira

Padomes kopējā nostāja
8. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu atkritumu 
reģenerāciju saskaņā ar 10. un 11. pantu.

1. Dalībvalstis atbilstīgi 1. pantam veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu atkritumu reģenerāciju saskaņā 
ar 10. un 11. pantu.

Tajos ietilpst vismaz II pielikumā minētās 
darbības, ja tās atbilst 3. panta 14. punktā 
iekļautajai reģenerācijas definīcijai.

Or. fr

(ii)

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtā grozījuma Nr. 38 daļējs atjaunojums.
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Grozījums Nr. 146
Jill Evans, Caroline Lucas

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a Līdz…* Komisija saskaņā ar Līguma 
251. pantā noteikto procedūru ierosina 
likumdošanas priekšlikumu, lai noteiktu 
uz labākajām pieejamajām metodēm 
balstītus vides un efektivitātes kritērijus 
attiecībā uz II pielikumā minētajām 
atkritumu reģenerācijas darbībām.
* Divus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

(Grozījumu Nr. 38/108/157/140 un 141 no pirmā lasījuma daļējs atjaunojums)

Pamatojums

Ja efektivitātes kritērijus šajā direktīvā nosaka atkritumu sadedzināšanai, tas jāveic arī 
attiecībā uz citām reģenerācijas darbībām, lai labāk nošķirtu reālas reģenerācijas darbības 
no krāpnieciskām reģenerācijas darbībām. Tā kā šādi kritēriji būtu ļoti būtiska sastāvdaļa, 
tad tie jāievieš ar koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 147
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
veicinātu kvalitatīvu pārstrādi, un, lai to 
panāktu, vajadzības gadījumā izveido 
atsevišķas savākšanas sistēmas, ar kuru 
palīdzību nodrošināt nepieciešamos 
kvalitātes standartus attiecīgajās 
pārstrādes nozarēs.
Līdz 2015. gadam dalībvalstis izveido 
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atsevišķas atkritumu savākšanas sistēmas 
vismaz tādiem atkritumiem kā: papīrs, 
metāli, plastmasa, stikls, 
tekstilizstrādājumi, citi bioloģiski 
noārdāmi atkritumi, eļļa un bīstamie 
atkritumi. Minētais neskar spēkā esošos 
vai nākotnē pieņemamos tiesību aktus par 
atkritumu plūsmu vai 18. panta prasības.

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti iesniegts pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 141.

Grozījums Nr. 148
Karl-Heinz Florenz

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a Jebkuru to atkritumu reģenerācijas 
un apglabāšanas prasību pamatā, ko 
noteikušas dalībvalstis vispārēji saistošu 
normu veidā, ir labākās pieejamās 
atkritumu apsaimniekošanas metodes.
Ja tas ir vajadzīgs cilvēku veselības un 
vides aizsardzībai, Komisija iesniedz 
atsevišķu direktīvu priekšlikumus, ar 
kuriem attiecībā uz atkritumiem vai 
reģenerācijas darbībām, kam ir īpaša 
ekoloģiska vai ekonomiska nozīme 
kvantitatīvā izteiksmē, tiek noteiktas 
prasības attiecībā uz reģenerāciju, vielām 
vai priekšmetiem, kuri rodas 
reģenerācijas darbību rezultātā, un uz šo 
vielu un priekšmetu turpmāku 
izmantošanu. Šo prasību pamatā ir 
labākās pieejamās atkritumu 
apsaimniekošanas metodes.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums Nr. 41 no pirmā lasījuma.

Grozījums Nr. 149
Marie-Noëlle Lienemann

Padomes kopējā nostāja
8.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

8.a pants
Atkārtota izmantošana un pārstrāde

Vēlākais līdz 2015. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlaments un Padome paredz 
izvirzīt mērķus attiecībā uz 
rūpnieciskajiem atkritumiem (tostarp 
būvgružiem un ēku nojaukšanas 
atkritumiem), pamatojoties uz apspriedēm 
ar ieinteresētajām pusēm un uz Komisijas 
ziņojumu, kuram vajadzības gadījumā 
pievienots priekšlikums. Komisija 
ziņojumā ņem vērā atkritumu apstrādes 
tendences un to, kāda ir mērķu 
izvirzīšanas attiecīgā ietekme uz vidi.

Or. fr

Pamatojums

Pirms šāda mērķa izvirzīšanas vispirms būtu jānodrošina, ka dalībvalstis būtu spējīgas 
aprēķināt šādus rādītājus par būvniecību un ka Eiropas Kopienu Statistikas birojs varētu 
savākt tādus datus. Tomēr tas tā nav. EK Statistikas birojam ir dati par būvdarbu atkritumu 
ražošanu dažās dalībvalstīs, taču nav datu par būvdarbu atkritumu pārstrādi. 
Mērķis par 70 % līmeni ir pilnīgi abstrakts un bez pamatojuma.
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Grozījums Nr. 150
Dorette Corbey

Padomes kopējā nostāja
8.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

8.a pants 
Atkārtota izmantošana un pārstrāde

1. Dalībvalstis, ņemot vērā šīs direktīvas 
7. pantu un Direktīvu 2005/32/EK, īsteno 
pasākumus, lai veicinātu produktu 
atkārtotu izmantošanu, jo īpaši veidojot 
un atbalstot oficiāli reģistrētus atkārtotas 
izmantošanas un remonta tīklus, un pēc 
vajadzības ieviešot atbilstīgus procesus un 
produktu standartus.
Dalībvalstis var īstenot citus pasākumus, 
lai veicinātu atkārtotu izmantošanu, 
piemēram, ekonomiskus instrumentus, 
pasūtījuma kritērijus, kvantitatīvus 
mērķus vai aizliegumus laist tirgū 
atsevišķus produktus.
2. Lai sasniegtu atbilstību šīs direktīvas 
mērķiem un veidotu pārstrādājošu 
sabiedrību Eiropā, sasniedzot augstu 
resursu efektivitātes līmeni, dalībvalstis, 
ņemot vērā šīs direktīvas 7. pantu un 
Direktīvu 2005/32/EK, veic nepieciešamos 
pasākumus, nodrošinot šādu mērķu 
īstenošanu:
a) līdz 2020. gadam palielināt 
mājsaimniecības atkritumu sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai un pārstrādei 
vismaz 50 % (pēc svara) līmenī;
b) līdz 2020. gadam palielināt būvgružu 
un ēku nojaukšanas atkritumu 
sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un 
pārstrādei vismaz 70% (pēc svara) līmenī;
Valstīm, kuras saskaņā ar Eiropas 
Kopienu Statistikas biroja datiem par 
laika posmu no 2000. līdz 2005. gadam 
kādā no kategorijām nav sasniegušas 5 % 
līmeni atkritumu pārstrādē vai par kurām 
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nav oficiālu datu, var piešķirt papildu 5 
gadu periodu šo mērķu sasniegšanai.
Vēlākais līdz 2015. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlaments un Padome, pārskata 
a) un b) apakšpunktos minētos mērķus un 
apsver mērķu izvirzīšanu attiecībā uz 
rūpnieciskiem atkritumiem, balstoties uz 
Komisijas ziņojumu, kuram vajadzības 
gadījumā pievienots priekšlikums. 
Komisija ziņojumā ņem vērā atkritumu 
apsaimniekošanas tendences un to, kāda 
ir mērķu izvirzīšanas attiecīgā ietekme uz 
vidi.
Lai harmonizētu iegūto datu 
raksturojumu un iesniegšanu un panāktu 
to saderību, dalībvalstis ziņo par tiem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 25. novembra 
Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku 
attiecībā uz atkritumiem1. Vajadzības 
gadījumā Komisija saskaņā ar 36. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru izstrādā sīkus noteikumus, lai 
pārbaudītu, vai dalībvalstīs panākta 
atbilstība šajā punktā noteiktajiem 
mērķiem.
1 OV L 332, 9.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1893/2006 
(OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

Or. nl

Pamatojums

Ir svarīgi iesaistīt ražotājus atkritumu rašanās novēršanā. Pirmajā lasījumā Parlaments 
pieņēma sīki izstrādātus noteikumus, kā paaugstināt ražotāja atbildību par atkritumiem, kuri 
inter alia radušies saistībā ar produkta ražošanu.  Padome pieņēma to daļu. Šā grozījuma 
nolūks ir skaidrākā veidā atkārtoti noteikt ražotāja atbildību atkritumu rašanās novēršanā.
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Grozījums Nr. 151
Thomas Ulmer

Padomes kopējā nostāja
8.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

8.a pants

Atkārtota izmantošana un pārstrāde

1. Dalībvalstis īsteno pasākumus, lai 
veicinātu produktu atkārtotu 
izmantošanu, jo īpaši veidojot un atbalstot 
oficiāli reģistrētus atkārtotas 
izmantošanas un remonta centrus un 
tīklus, un vajadzības gadījumā ieviešot 
atbilstīgus procesu un produktu 
standartus.

Dalībvalstis var īstenot papildu 
pasākumus, lai veicinātu atkārtotu 
izmantošanu, piemēram, izveidojot 
ekonomiskus instrumentus, pasūtījuma 
kritērijus, nosakot kvantitatīvus mērķus 
vai aizliegumus laist tirgū atsevišķus 
produktus.

2. a) Lai sasniegtu mērķi līdz 2010. gadam 
ievērojami palielināt to atkritumu 
īpatsvaru, kuri sagatavoti atkārtotai 
izmantošanai un pārstrādei, Komisijai 
vispirms jāveic ietekmes novērtējums;

b) balstoties uz Eiropas Komisijas 
ietekmes novērtējuma rezultātiem, var 
noteikt konkrētu mērķi, kura pieņemšana 
jāatstāj dalībvalstu ziņā;

c) vēlākais līdz 2015. gada 31. decembrim 
Komisijai jāpabeidz dalībvalstu progresa 
novērtēšana un jāiesniedz uzlabojumu 
priekšlikumi.

Or. de
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Pamatojums

ii

Grozījums Nr. 152
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Padomes kopējā nostāja
8.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums
8.a pants

Atkārtota izmantošana un pārstrāde
1. Dalībvalstis īsteno pasākumus, lai 
veicinātu produktu atkārtotu 
izmantošanu, jo īpaši veidojot un atbalstot 
oficiāli reģistrētus atkārtotas 
izmantošanas un remonta tīklus, un pēc 
vajadzības ieviešot attiecīgus procesu un 
produktu standartus.
Dalībvalstis var īstenot citus pasākumus, 
lai veicinātu atkārtotu izmantošanu, 
piemēram, ekonomiskus instrumentus, 
pasūtījuma kritērijus, kvantitatīvus 
mērķus vai aizliegumus laist tirgū 
atsevišķus produktus.
2. Lai sasniegtu atbilstību šīs direktīvas 
mērķiem un veidotu pārstrādājošu 
sabiedrību Eiropā, sasniedzot augstu 
resursu efektivitātes līmeni, dalībvalstis 
veic nepieciešamos pasākumus, 
nodrošinot šādu mērķu īstenošanu:
a) līdz 2020. gadam palielināt 
mājsaimniecības un līdzīgu atkritumu 
atkārtotu izmantošanu un pārstrādi 
vismaz 50 % (pēc svara) līmenī;
b) līdz 2020. gadam palielināt būvgružu 
un ēku nojaukšanas atkritumu atkārtotu 
izmantošanu un pārstrādi vismaz 70% 
(pēc svara) līmenī;
Valstīm, kuras saskaņā ar Eiropas 
Kopienu Statistikas biroja datiem par 
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laika posmu no 2000. līdz 2005. gadam 
kādā no kategorijām nav sasniegušas 5 % 
līmeni atkritumu pārstrādē vai par kurām 
nav oficiālu datu, var piešķirt papildu 5 
gadu periodu šo mērķu sasniegšanai.
Vēlākais līdz 2015. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlaments un Padome, pārskata 
a) un b) apakšpunktos minētos mērķus un 
apsver mērķu izvirzīšanu attiecībā uz 
rūpnieciskiem atkritumiem, balstoties uz 
Komisijas ziņojumu, kuram vajadzības 
gadījumā pievienots priekšlikums. 
Komisija ziņojumā ņem vērā atkritumu 
apsaimniekošanas tendences un to, kāda 
ir mērķu izvirzīšanas attiecīgā ietekme uz 
vidi.
Lai harmonizētu iegūto datu 
raksturojumu un iesniegšanu un panāktu 
to saderību, dalībvalstis ziņo par tiem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 25. novembra 
Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku 
attiecībā uz atkritumiem1. Vajadzības 
gadījumā Komisija saskaņā ar šīs 
direktīvas 36. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru izstrādā 
sīkus noteikumus, lai pārbaudītu, vai 
dalībvalstīs panākta atbilstība šajā punktā 
noteiktajiem mērķiem. 
1 OV L 332, 9.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1893/2006 
(OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

Or. en

(pirmais lasījums)

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 19 ieteikuma projektā, jo teksts ir izmainīts, iekļaujot 
vārdus „līdzīgi atkritumi” (2. punkta a) apakšpunktā) un svītrojot vārdu „sagatavot” 
(2. punkta a) un b) apakšpunkts). Pašreizējā formulējumā direktīvas projekts nesniedz 
atbilstīgu prioritāšu uzskaitījumu, kāds minēts tematiskajā stratēģijā: ar šo grozījumu, kas 
balstās uz pirmajā lasījumā pieņemtajiem grozījumiem Nr. 38/108/157/140/141, cenšas to 
labot. Taču grozījuma 2. punkta formulējums ir izmainīts, ievērojot no Eiropas Komisijas 
saņemto jaunāko informāciju.
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Grozījums Nr. 153
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
8.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

8.a pants
Atkārtota izmantošana un pārstrāde

1. Dalībvalstis īsteno pasākumus, lai 
veicinātu produktu atkārtotu 
izmantošanu, jo īpaši veidojot un atbalstot 
oficiāli reģistrētus atkārtotas 
izmantošanas un remonta tīklus, un pēc 
vajadzības ieviešot attiecīgus procesu un 
produktu standartus.
Dalībvalstis var īstenot citus pasākumus, 
lai veicinātu atkārtotu izmantošanu, 
piemēram, ekonomiskus instrumentus, 
pasūtījuma kritērijus, kvantitatīvus 
mērķus vai aizliegumus laist tirgū 
atsevišķus produktus.
2. Lai sasniegtu atbilstību šīs direktīvas 
mērķiem un veidotu pārstrādājošu 
sabiedrību Eiropā, sasniedzot augstu 
resursu efektivitātes līmeni, dalībvalstis 
veic nepieciešamos pasākumus, 
nodrošinot šādu mērķu īstenošanu:
a) līdz 2020. gadam palielināt 
mājsaimniecības un līdzīgu atkritumu 
atkārtotu izmantošanu un pārstrādi 
vismaz 50 % (pēc svara) līmenī;
b) līdz 2020. gadam palielināt būvgružu 
un ēku nojaukšanas atkritumu, ražošanas 
un rūpniecisko atkritumu atkārtotu 
izmantošanu un pārstrādi vismaz 70% 
(pēc svara) līmenī;
Valstīm, kuras kādā no kategorijām nav 
sasniegušas 5 % pārstrādes līmeni, var 
piešķirt papildu 5 gadu periodu šo mērķu 
sasniegšanai. 
Dalībvalstis veic pasākumus, lai veicinātu 
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kvalitatīvu pārstrādi, un, lai to panāktu, 
vajadzības gadījumā izveido atsevišķas 
savākšanas sistēmas, ar kuru palīdzību 
nodrošināt nepieciešamos kvalitātes 
standartus attiecīgajās pārstrādes nozarēs.
Līdz 2015. gadam dalībvalstis izveido 
atsevišķas atkritumu savākšanas sistēmas 
vismaz tādiem atkritumiem kā: papīrs, 
metāli, plastmasa, stikls, 
tekstilizstrādājumi, citi bioloģiski 
noārdāmi atkritumi, eļļa un bīstamie 
atkritumi. Minētais neskar spēkā esošos 
vai nākotnē pieņemamos tiesību aktus par 
atkritumu plūsmu vai 18. panta prasības.
Lai harmonizētu iegūto datu 
raksturojumu un iesniegšanu un panāktu 
to saderību, dalībvalstis ziņo par tiem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 25. novembra 
Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku 
attiecībā uz atkritumiem1. Vajadzības 
gadījumā Komisija saskaņā ar šīs 
direktīvas 36. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru izstrādā 
sīkus noteikumus, lai pārbaudītu, vai 
dalībvalstīs panākta atbilstība šajā punktā 
noteiktajiem mērķiem. 
1 OV L 332, 9.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1893/2006 
(OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

Or. en

(Grozītā formā grozījumu Nr. 38/108/157/140 un 141 atjaunojums no pirmā lasījuma)

Pamatojums

Atkritumu kopējā daudzumā ievērojamu daļu veido ražošanas un rūpnieciskie atkritumi. 
Turklāt pretstatā mājsaimniecības atkritumiem tie parasti rodas daudz viendabīgākā formā, 
tāpēc rodas iespēja arī sasniegt augstākus pārstrādes rādītājus nekā mājsaimniecības un 
līdzīgu atkritumu pārstrādē. Dalībvalstīm būs jāziņo saistībā ar regulu par atkritumu 
statistiku, tādējādi ir jābūt pieejamiem nepieciešamajiem datiem, lai pārbaudītu atbilstību.  
Jābūt arī skaidriem noteikumiem par atkritumu dalītu savākšanu.
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Grozījums Nr. 154
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Padomes kopējā nostāja
8.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

8.a pants
Atkārtota izmantošana un pārstrāde

1. Dalībvalstis īsteno pasākumus, lai 
veicinātu produktu atkārtotu 
izmantošanu, jo īpaši veidojot un atbalstot 
oficiāli reģistrētus atkārtotas 
izmantošanas un remonta tīklus, un pēc 
vajadzības ieviešot attiecīgus procesu un 
produktu standartus. Dalībvalstis var 
īstenot citus pasākumus, lai veicinātu 
atkārtotu izmantošanu, piemēram, 
ekonomiskus instrumentus, pasūtījuma 
kritērijus, kvantitatīvus mērķus vai 
aizliegumus laist tirgū atsevišķus 
produktus.
2. Lai sasniegtu atbilstību šīs direktīvas 
mērķiem un veidotu pārstrādājošu 
sabiedrību Eiropā, sasniedzot augstu 
resursu efektivitātes līmeni, dalībvalstis 
veic nepieciešamos pasākumus, 
nodrošinot šādu mērķu īstenošanu:
a) līdz 2020. gadam palielināt 
mājsaimniecības atkritumu un līdzīgu 
atkritumu atkārtotu izmantošanu un 
pārstrādi vismaz 50 % (pēc svara) līmenī;
b) līdz 2020. gadam palielināt būvgružu 
un ēku nojaukšanas atkritumu, ražošanas 
un rūpniecisko atkritumu atkārtotu 
izmantošanu un pārstrādi vismaz 70% 
(pēc svara) līmenī;
3. Dalībvalstis var pagarināt 2. punktā 
noteikto termiņu — vēlākais līdz 
2025. gadam — , ja visi šie nosacījumi ir 
ievēroti:
i) dienā, kad stājas spēkā šī direktīva, 
kopējās izmaksas būtu nesamērīgas 
attiecībā pret ieguvumiem ļoti zemu 
pārstrādes līmeņu dēļ;
ii) vēlākais līdz 2025. gadam ir veikti 
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pasākumi, lai nodrošinātu 2. punktā 
minētos minimālos pārstrādes līmeņus;
un
iii) pēdējā izpildes termiņa pagarinājums 
ir īpaši minēts atkritumu 
apsaimniekošanas plānos atbilstīgi 
25. panta 1. punktam.
Dalībvalstis informē Komisiju pirms 
termiņa pagarināšanas.

Or. en

(Grozītā formā grozījumu Nr. 38/108/157/140 un 141 atjaunojums no pirmā lasījuma)

Pamatojums

Direktīvas projekts nesniedz atbilstīgu prioritāšu uzskaitījumu, kāds minēts tematiskajā 
stratēģijā: grozījums, kas balstās uz EP grozījumiem no pirmā lasījuma, cenšas to labot. 
Tāpēc 2. punktā mainīts formulējums, „ cieto sadzīves atkritumu” vietā atbilstoši Eiropas 
Komisijas sniegtajai informācijai lietojot „mājsaimniecības atkritumi un līdzīgi atkritumi”, 
vienlaikus pilnībā saglabājot mērķus attiecībā uz rūpnieciskiem un ražošanas atkritumiem, kā 
arī uz ēku nojaukšanas atkritumiem un būvgružiem.

Grozījums Nr. 155
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio, Guido Sacconi

Padomes kopējā nostāja
11. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

11. pants Article 3a
Atkritumu apsaimniekošanas hierarhija Waste hierarchy

1. Atkritumu rašanās novēršanas un 
apsaimniekošanas tiesību aktos un politikā 
kā galveno principu izmanto šādu 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju:

1. Atkritumu profilakses un 
apsaimniekošanas tiesību aktos un politikā 
kā vispārēju noteikumu izmanto šādu 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju:

a) atkritumu rašanās novēršana; a) atkritumu rašanās novēršana un 
samazināšana;

b) sagatavošana atkārtotai izmantošanai; b) atkārtota izmantošana;

c) pārstrāde; c) pārstrāde;
d) cita tipa reģenerācija, piemēram, 
enerģijas reģenerācija; kā arī

d) citas reģenerācijas darbības un
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e) apglabāšana. e) apglabāšana.
2. Piemērojot 1. 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 dzīves cikla 
pieeju ar tādu atkritumu radīšanas un 
apsaimniekošanas vispārējo ietekmi.

2. Piemērojot 1. 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 aprites cikla novērtējumu 
attiecībā uz tādu atkritumu radīšanas un 
apsaimniekošanas vispārējo ietekmi.

Dalībvalstis ņem vērā vispārējos vides 
aizsardzības principus – piesardzības un 
ilgtspējības, tehniskas realizējamības un 
ekonomiskas pamatotības principus, 
resursu aizsardzību, kā arī vispārējo 
ietekmi uz vidi, cilvēku veselību, 
ekonomiku un sabiedrību – saskaņā ar 1. 
un 10. pantu.

Dalībvalstis nodrošina, ka šis ir pilnīgs un 
pārredzams process, kurā ievēroti 
dalībvalstu plānošanas noteikumi par 
pilsoņu un ieinteresēto pušu iesaistīšanu 
un apspriešanos ar viņiem, kā arī 
atkritumu apsaimniekošanas apspriežu 
foruma līdzdalību saskaņā ar 34.a pantu.

Or. en

(Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums, un ir lietderīgi saglabāt atsauci uz aprites cikla 
novērtējumu, kā arī uz ieinteresēto pušu līdzdalību, tostarp atkritumu apsaimniekošanas 

apspriežu forumu)

Pamatojums

Ir svarīgi, lai atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju piemērotu kā vispārēju noteikumu, 
saglabājot pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu. Ir lietderīgi izdarīt atsauci uz atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju saistībā ar 3.a pantu, lai labāk atbilstu visām šīs direktīvas 
vispārējām prasībām. 

Grozījums Nr. 156
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Padomes kopējā nostāja
11. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

d) cita tipa reģenerācija, piemēram, 
enerģijas reģenerācija; kā arī

d) cita tipa reģenerācija un

Or. fr
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Pamatojums

Daļēji atjaunots pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 14.

Grozījums Nr. 157
Duarte Freitas

Padomes kopējā nostāja
11. pants – 2. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Piemērojot 1. 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 dzīves cikla 
pieeju ar tādu atkritumu radīšanas un 
apsaimniekošanas vispārējo ietekmi.

2. Piemērojot 1. punktā minēto atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju, dalībvalstis 
veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
izraudzītās iespējas sniedz videi 
nekaitīgāko iznākumu. Tas var nozīmēt 
hierarhijas neattiecināšanu uz konkrētām 
atkritumu plūsmām, ja to var pamatot ar 
aprites cikla novērtējumiem attiecībā uz 
tādu atkritumu vispārējo ietekmi — no 
sākotnējo resursu izmantošanas līdz to 
radīšanai un apsaimniekošanai.

Or. en

Pamatojums

„Apsvērumi par dzīves cikla pieeju” nav definēti, un tāpēc izraisītu sadrumstalotību 
atkritumu apsaimniekošanas pieejās Eiropā. Aprites cikla novērtējumi (LCA) turpretī ir 
definēti standartos, un tos varētu izmantot, lai pamatotu atkāpes no atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas, ciktāl tie tiek veikti pārredzami un to darbības joma ir 
pietiekami plaša, tostarp attiecībā uz izejvielu ieguvi Eiropā vai aiz tās robežām, lai 
nepieļautu ekoloģisko problēmu pārnešanu. 

Grozījums Nr. 158
Gyula Hegyi

Padomes kopējā nostāja
11. pants – 2. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Piemērojot 1. punktā minēto atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju, dalībvalstis 

2. Piemērojot 1. punktā minēto atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju, dalībvalstis 
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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 dzīves cikla 
pieeju ar tādu atkritumu radīšanas un 
apsaimniekošanas vispārējo ietekmi.

veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
izraudzītās iespējas sniedz videi 
nekaitīgāko iznākumu. Tas var nozīmēt 
hierarhijas neattiecināšanu uz konkrētām 
atkritumu plūsmām, ja to var pamatot ar 
apsvērumiem par kalpošanas laika saistību 
ar tādu atkritumu radīšanas un 
apsaimniekošanas vispārējo ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas mērķus var sasniegt vienīgi tad, ja tos atbalsta 
efektīvi dalībvalstu pasākumi. Šādus pasākumus īsteno, ja dalībvalstīm ir pienākums 
nodrošināt, nevis tikai veicināt iespējas, kas sniedz videi nekaitīgāko iznākumu.

Grozījums Nr. 159
Dorette Corbey

Padomes kopējā nostāja
11.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

11.a pants
Šķēršļu novēršana

1. Dalībvalstis, ņemot vērā veselības un 
vides aizsardzību, īsteno nepieciešamos 
pasākumus, lai novērstu šķēršļus 
pašreizējos tiesību aktos un atļaujas 
piešķiršanas procedūrās attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu un pārstrādi.
2. Ja šķēršļi radušies saistībā ar ES 
tiesību aktiem, dalībvalstis bez kavēšanās 
to dara zināmu Komisijai. Komisija, 
ņemot vērā veselības un vides aizsardzību, 
pašreizējo tiesību aktu interpretācijā pēc
iespējas ievieš papildinājumus, ietverot 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu un pārstrādi, un attiecīgā 
gadījumā ierosina pielāgojumus.
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Or. nl

Pamatojums

Kopš jaunu tiesību aktu stāšanās spēkā ir kļuvis skaidrs, ka tiesību aktos pieaug šķēršļi 
saistībā ar atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. Otrajā lasījumā šī jaunā situācija jāņem vērā. 
Dažkārt praktiski ir grūti laist tirgū produktus, kas izgatavoti no pārstrādātiem materiāliem. 
Protams, ir jāaizsargā sabiedrības veselība un vide. Šķēršļu novēršana ir daļa no centieniem, 
lai sasniegtu labāku tiesisku regulējumu.

Grozījums Nr. 160
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Padomes kopējā nostāja
11. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

11. pants
Atkritumu apsaimniekošanas hierarhija

svītrots

1. Atkritumu rašanās novēršanas un 
apsaimniekošanas tiesību aktos un 
politikā kā galveno principu izmanto šādu 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju:
a) atkritumu rašanās novēršana;
b) sagatavošana atkārtotai izmantošanai;
c) pārstrāde;
d) cita tipa reģenerācija, piemēram, 
enerģijas reģenerācija; kā arī
e) apglabāšana.
2. Piemērojot 1. 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 dzīves cikla pieeju ar 
tādu atkritumu radīšanas un 
apsaimniekošanas vispārējo ietekmi.
Dalībvalstis ņem vērā vispārējos vides 
aizsardzības principus – piesardzības un 
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ilgtspējības, tehniskas realizējamības un 
ekonomiskas pamatotības principus, 
resursu aizsardzību, kā arī vispārējo 
ietekmi uz vidi, cilvēku veselību, 
ekonomiku un sabiedrību – saskaņā ar 1. 
un 10. pantu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā atkritumu hierarhija minēta 1. pantā. Šis grozījums ir saistīts ar 
iepriekšējo grozījumu, kurā teksts par atkritumu hierarhiju , tostarp grozījumos Nr. 21 un 22, 
no 11. panta, kurā Padome to ietvērusi, pārcelts uz jaunu 3.a pantu. Attiecīgi jāsvītro 
11. pants.

Grozījums Nr. 161
Riitta Myller

Padomes kopējā nostāja
12. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Šāda dalīta izmaksu segšana tomēr 
nedrīkst mazināt ražotāja individuālās 
atbildības prasību, saskaņā ar kuru 
sākotnējās iekārtas ražotājam jāsedz 
produkta ekspluatācijas beigu izmaksas, 
vienlaikus izmantojot stimulu pieejamību, 
lai uzlabotu savu produktu dizainu.

Or. en

Pamatojums

Atkritumu apsaimniekošanas izmaksu dalīta segšana nedrīkst mazināt ražotāja individuālo 
atbildību, kā prasīts direktīvā par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Ražotāja 
individuālās atbildības konsekventa piemērošana ir svarīga, lai sekmētu novatorisku 
ekodizainu.
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Grozījums Nr. 162
Richard Seeber

Padomes kopējā nostāja
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006, dalībvalstis, lai aizsargātu 
savu tīklu, var ierobežot ienākošus 
sūtījumus ar atkritumiem uz atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām, kuras ir 
klasificējamas kā reģenerācijas iekārtas, 
ja ir noskaidrots, ka šādu sūtījumu dēļ 
būtu jāapglabā atkritumus, kas radušies 
pašā dalībvalstī, vai atkritumus būtu 
jāapstrādā tādā veidā, kas neatbilst 
atkritumu apsaimniekošanas plānam. 
Dalībvalstis par katru šādu lēmumu 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis var arī 
ierobežot izvedamos atkritumu sūtījumus 
vides aizsardzības apsvērumu dēļ, kā 
izklāstīts Regulā (EK) Nr. 1013/2006.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ar šo direktīvu nedrīkst paredzēt atkāpes Regulā (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu 
pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 163
María Sornosa Martínez

Padomes kopējā nostāja
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006, dalībvalstis, lai aizsargātu 
savu tīklu, var ierobežot ienākošus 
sūtījumus ar atkritumiem uz atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām, kuras ir 
klasificējamas kā reģenerācijas iekārtas, 

Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006, dalībvalstis, lai aizsargātu 
vidi vai savu tīklu, var ierobežot ienākošus 
sūtījumus ar atkritumiem uz atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām, ja ir noskaidrots, 
ka šādu sūtījumu dēļ būtu jāapglabā 
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ja ir noskaidrots, ka šādu sūtījumu dēļ būtu 
jāapglabā atkritumus, kas radušies pašā 
dalībvalstī, vai atkritumus būtu jāapstrādā 
tādā veidā, kas neatbilst atkritumu 
apsaimniekošanas plānam. Dalībvalstis par 
katru šādu lēmumu paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis var arī ierobežot izvedamos 
atkritumu sūtījumus vides aizsardzības 
apsvērumu dēļ, kā izklāstīts Regulā (EK) 
Nr. 1013/2006.

atkritumus, kas radušies pašā dalībvalstī, 
vai atkritumus būtu jāapstrādā tādā veidā, 
kas neatbilst atkritumu apsaimniekošanas 
plānam. Dalībvalstis par katru šādu 
lēmumu paziņo Komisijai. Dalībvalstis var 
arī ierobežot izvedamos atkritumu 
sūtījumus vides aizsardzības apsvērumu 
dēļ, kā izklāstīts Regulā (EK) 
Nr. 1013/2006.

Or. en

Pamatojums

Lieks teksts. Jāietver visas sadzedzināšanas iekārtas, neatkarīgi no klasifikācijas. 
Dalībvalstīm jābūt arī iespējai vides apsvērumu dēļ nepieļaut atkritumu ievešanu valsts 
atkritumu sadzedzināšanas iekārtās.

Grozījums Nr. 164
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006, dalībvalstis, lai aizsargātu 
savu tīklu, var ierobežot ienākošus 
sūtījumus ar atkritumiem uz atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām, kuras ir 
klasificējamas kā reģenerācijas iekārtas,
ja ir noskaidrots, ka šādu sūtījumu dēļ būtu 
jāapglabā atkritumus, kas radušies pašā 
dalībvalstī, vai atkritumus būtu jāapstrādā 
tādā veidā, kas neatbilst atkritumu 
apsaimniekošanas plānam. Dalībvalstis par 
katru šādu lēmumu paziņo Komisijai.
Dalībvalstis var arī ierobežot izvedamos 
atkritumu sūtījumus vides aizsardzības 
apsvērumu dēļ, kā izklāstīts Regulā (EK) 
Nr. 1013/2006.

Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006, dalībvalstis, lai aizsargātu 
savu tīklu, var ierobežot ienākošus 
sūtījumus ar atkritumiem uz atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām, ja ir noskaidrots, 
ka šādu sūtījumu dēļ būtu jāapglabā 
atkritumus, kas radušies pašā dalībvalstī, 
vai atkritumus būtu jāapstrādā tādā veidā, 
kas neatbilst atkritumu apsaimniekošanas 
plānam. Dalībvalstis par katru šādu 
lēmumu paziņo Komisijai. Dalībvalstis var 
arī ierobežot izvedamos atkritumu 
sūtījumus vides aizsardzības apsvērumu 
dēļ, kā izklāstīts Regulā (EK) 
Nr. 1013/2006.

Or. en
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(Jaunais grozījums balstās uz Reglamenta 62. panta 2. punkta c) apakšpunktu saskaņā ar 
grozījumu Nr. 83 no pirmā lasījuma.)

Pamatojums

Ar kopējo nostāju pārklasificētu dažas sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtas par 
reģenerācijas darbībām, pat ja tās neatbilst labākajai pieejamajai tehnoloģijai. Šāda 
pārklasificēšana sadedzināšanas iekārtām piesaistītu jaunus ieguldījumus, un tādējādi tiešā 
veidā mazinātu ieguldījumus, kas vajadzīgi atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, —
darbībām, kas ietaupa vairāk enerģijas un dabas resursu nekā dedzināšana „reģenerē”. 
Tādēļ no kopējās nostājas jāsvītro jebkāda šāda pārklasificēšana. Atbilstošāk šādus 
efektivitātes apsvērumus būtu risināt, pārskatot IPPC direktīvu, kā arī atkritumu 
sadedzināšanas direktīvu.

Grozījums Nr. 165
Riitta Myller

Padomes kopējā nostāja
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006, dalībvalstis, lai aizsargātu 
savu tīklu, var ierobežot ienākošus 
sūtījumus ar atkritumiem uz atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām, kuras ir 
klasificējamas kā reģenerācijas iekārtas,
ja ir noskaidrots, ka šādu sūtījumu dēļ būtu 
jāapglabā atkritumus, kas radušies pašā 
dalībvalstī, vai atkritumus būtu jāapstrādā 
tādā veidā, kas neatbilst atkritumu 
apsaimniekošanas plānam. Dalībvalstis par 
katru šādu lēmumu paziņo Komisijai.
Dalībvalstis var arī ierobežot izvedamos 
atkritumu sūtījumus vides aizsardzības 
apsvērumu dēļ, kā izklāstīts Regulā (EK) 
Nr. 1013/2006.

Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006, dalībvalstis, lai aizsargātu
vidi vai savu tīklu, var ierobežot ienākošus 
sūtījumus ar atkritumiem uz atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām, ja ir noskaidrots, 
ka šādu sūtījumu dēļ būtu jāapglabā 
atkritumus, kas radušies pašā dalībvalstī, 
vai atkritumus būtu jāapstrādā tādā veidā, 
kas neatbilst atkritumu apsaimniekošanas 
plānam. Dalībvalstis par katru šādu 
lēmumu paziņo Komisijai. Dalībvalstis var 
arī ierobežot izvedamos atkritumu 
sūtījumus vides aizsardzības apsvērumu 
dēļ, kā izklāstīts Regulā (EK) 
Nr. 1013/2006.

Or. en

Pamatojums

Lieks teksts. Jāietver visas sadzedzināšanas iekārtas, neatkarīgi no klasifikācijas. 
Dalībvalstīm jābūt arī iespējai vides apsvērumu dēļ nepieļaut atkritumu ievešanu valsts 
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atkritumu sadedzināšanas iekārtās.

Grozījums Nr. 166
Holger Krahmer

Padomes kopējā nostāja
14. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis vajadzības gadījumā un, ja 
nepieciešams, sadarbojoties ar citām 
dalībvalstīm, veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu integrētu un atbilstīgu
atkritumu apglabāšanas iekārtu tīklu un 
tādu jauktu sadzīves atkritumu 
reģenerācijas iekārtu tīklu, kas savākti no 
privātām mājsaimniecībām, tostarp 
savācot šādus atkritumus arī no citiem 
radītājiem, ņemot vērā labākās pieejamās 
metodes.

Kopienas teritorijā atkritumus kopumā 
apstrādā ar ekoloģiski visnekaitīgākajiem 
paņēmieniem. Atkritumus apglabā 
tuvākajās piemērotajās atkritumu 
apglabāšanas iekārtās, izmantojot 
piemērotākās metodes un tehnoloģijas, lai 
nodrošinātu augsta līmeņa vides un 
sabiedrības veselības aizsardzību. Ikviena 
dalībvalsts, sadarbojoties ar citām 
dalībvalstīm, veic attiecīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu integrētu un atbilstošu
atkritumu apglabāšanas iekārtu tīklu, 
ņemot vērā labākās pieejamās metodes
Direktīvas 96/61/EK 2. panta 11. punkta 
nozīmē, turpmāk „labākās pieejamās 
metodes”.

Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006, dalībvalstis, lai aizsargātu 
savu tīklu, var ierobežot ienākošus 
sūtījumus ar atkritumiem uz atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām, kuras ir 
klasificējamas kā reģenerācijas iekārtas, 
ja ir noskaidrots, ka šādu sūtījumu dēļ 
būtu jāapglabā atkritumus, kas radušies 
pašā dalībvalstī, vai atkritumus būtu 
jāapstrādā tādā veidā, kas neatbilst 
atkritumu apsaimniekošanas plānam. 
Dalībvalstis par katru šādu lēmumu 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis var arī 
ierobežot izvedamos atkritumu sūtījumus 
vides aizsardzības apsvērumu dēļ, kā 
izklāstīts Regulā (EK) Nr. 1013/2006.
2. Tīklu izveido tā, lai Kopienai dotu 
iespēju pašai kļūt saimnieciski patstāvīgai 
atkritumu apglabāšanas ziņā, kā arī 
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1. punktā minēto atkritumu reģenerācijas 
ziņā, un dalībvalstīm – individuālu virzību 
uz minēto mērķi, ņemot vērā ģeogrāfiskos 
apstākļus un īpašu iekārtu vajadzību 
konkrētiem atkritumu veidiem.
3. Ar tīklu nodrošina iespēju apglabāt 
atkritumus vai 1. punktā minētos 
atkritumus reģenerēt tuvākajās 
piemērotajās iekārtās, izmantojot 
piemērotākās metodes un tehnoloģijas, lai 
nodrošinātu augsta līmeņa vides un 
sabiedrības veselības aizsardzību.
4. Tuvuma un pašpietiekamības principi 
nenozīmē, ka katrai dalībvalstij ir jābūt 
pilnam galīgo reģenerācijas iekārtu 
komplektam šajā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Atjauno 2007. gada 13. februārī pieņemto grozījumu Nr. 109 pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 167
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
14. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis vajadzības gadījumā un, ja 
nepieciešams, sadarbojoties ar citām 
dalībvalstīm, veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu integrētu un atbilstīgu 
atkritumu apglabāšanas iekārtu tīklu un 
tādu jauktu sadzīves atkritumu 
reģenerācijas iekārtu tīklu, kas savākti no 
privātām mājsaimniecībām, tostarp 
savācot šādus atkritumus arī no citiem 
radītājiem, ņemot vērā labākās pieejamās 
metodes.

Kopienas teritorijā atkritumus kopumā 
apstrādā ar ekoloģiski visnekaitīgākajiem 
paņēmieniem. Ievērojot tuvuma principu, 
atkritumus apglabā tuvākajās 
piemērotajās atkritumu apglabāšanas 
iekārtās, izmantojot piemērotākās metodes 
un tehnoloģijas, lai nodrošinātu augsta 
līmeņa vides un sabiedrības veselības 
aizsardzību. Ikviena dalībvalsts, 
sadarbojoties ar citām dalībvalstīm, veic 
attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu 
integrētu un atbilstošu atkritumu 
apglabāšanas iekārtu tīklu, ņemot vērā 
labākās pieejamās metodes 
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Direktīvas 96/61/EK 2. panta 11. punkta 
nozīmē, turpmāk „labākās pieejamās 
metodes”.

Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006, dalībvalstis, lai aizsargātu 
savu tīklu, var ierobežot ienākošus 
sūtījumus ar atkritumiem uz atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām, kuras ir 
klasificējamas kā reģenerācijas iekārtas, ja 
ir noskaidrots, ka šādu sūtījumu dēļ būtu 
jāapglabā atkritumus, kas radušies pašā 
dalībvalstī, vai atkritumus būtu jāapstrādā 
tādā veidā, kas neatbilst atkritumu 
apsaimniekošanas plānam. Dalībvalstis par 
katru šādu lēmumu paziņo Komisijai.
Dalībvalstis var arī ierobežot izvedamos 
atkritumu sūtījumus vides aizsardzības 
apsvērumu dēļ, kā izklāstīts Regulā (EK) 
Nr. 1013/2006.

Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006, dalībvalstis, lai aizsargātu 
savu tīklu, var ierobežot ienākošus 
sūtījumus ar atkritumiem uz atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām, kuras ir 
klasificējamas kā reģenerācijas iekārtas, ja 
ir noskaidrots, ka šādu sūtījumu dēļ būtu 
jāapglabā atkritumus, kas radušies pašā 
dalībvalstī, vai atkritumus būtu jāapstrādā 
tādā veidā, kas neatbilst atkritumu 
apsaimniekošanas plānam. Dalībvalstis par 
katru šādu lēmumu paziņo Komisijai.
Dalībvalstis var arī ierobežot izvedamos 
atkritumu sūtījumus vides aizsardzības 
apsvērumu dēļ, kā izklāstīts Regulā (EK) 
Nr. 1013/2006.

2. Tīklu izveido tā, lai Kopienai dotu 
iespēju pašai kļūt saimnieciski patstāvīgai 
atkritumu apglabāšanas ziņā, kā arī 
1. punktā minēto atkritumu reģenerācijas 
ziņā, un dalībvalstīm – individuālu virzību 
uz minēto mērķi, ņemot vērā ģeogrāfiskos 
apstākļus un īpašu iekārtu vajadzību 
konkrētiem atkritumu veidiem.
3. Ar tīklu nodrošina iespēju apglabāt 
atkritumus vai 1. punktā minētos 
atkritumus reģenerēt tuvākajās 
piemērotajās iekārtās, izmantojot 
piemērotākās metodes un tehnoloģijas, lai 
nodrošinātu augsta līmeņa vides un 
sabiedrības veselības aizsardzību.
4. Tuvuma un pašpietiekamības principi
nenozīmē, ka katrai dalībvalstij ir jābūt 
pilnam galīgo reģenerācijas iekārtu 
komplektam šajā dalībvalstī.

Tuvuma princips nenozīmē, ka katrai 
dalībvalstij ir jābūt pilnam galīgo 
reģenerācijas iekārtu komplektam šajā 
dalībvalstī.

Or. en

(EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 109.)



PE402.912v01-00 44/106 AM\712783LV.doc

LV

Pamatojums

Atkritumu apstrādi Kopienā nedrīkst noteikt tikai atsvevišķu valstu robežās, bet gan ar 
kopumā ekoloģiski visnekaitīgākajiem paņēmieniem (tostarp ņemot vērā atkritumu 
pārvadāšanas ietekmi uz vidi). Iekšējais tirgus vienmēr ir sekmējis augstus un saskaņotus 
vides standartus, un tāpēc tas ir jāatbalsta. Turklāt iekšējais tirgus nodrošina arī saimnieciski 
pareizu atkritumu apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 168
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Padomes kopējā nostāja
14. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Tuvuma un pašpietiekamības principi 
nenozīmē, ka katrai dalībvalstij ir jābūt 
pilnam galīgo reģenerācijas iekārtu 
komplektam šajā dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Padomes ieviestais jaunais punkts ir jāsvītro, lai izvairītos no tuvuma un pašpietiekamības 
principu neievērošanas.

Grozījums Nr. 169
Riitta Myller

Padomes kopējā nostāja
14. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Tuvuma un pašpietiekamības principi 
nenozīmē, ka katrai dalībvalstij ir jābūt 
pilnam galīgo reģenerācijas iekārtu 
komplektam šajā dalībvalstī.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Padomes kopējā nostājā ieviestais jaunais teksts negatīvi skar direktīvas un Eiropas 
atkritumu politikas galveno domu, ka dalībvalstīm a priori jāmēģina atkritumu 
apsaimniekošanā cik iespējams ieviest tuvuma un pašpietiekamības principus.

Grozījums Nr. 170
Anne Laperrouze

Padomes kopējā nostāja
15. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka bīstamus atkritumus 
nesajauc ne ar citu kategoriju bīstamiem 
atkritumiem, ne ar citiem atkritumiem, 
vielām vai materiāliem. Sajaukšana ietver 
arī bīstamu vielu atšķaidīšanu.

1. Bīstamos atkritumus nevar pārklasificēt 
par nebīstamiem atkritumiem, atšķaidot 
vai sajaucot atkritumus ar mērķi 
piesārņotājvielu sākotnējo koncentrāciju 
samazināt līdz līmenim, kas ir zemāks par 
bīstamo atkritumu definēšanai noteikto 
robežvērtību.

Or. en

Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 46.

Grozījums Nr. 171
Mojca Drčar Murko

Padomes kopējā nostāja
15. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Aizliedz atkritumu atšķaidīšanu sajaucot, 
ja vienīgais nolūks ir izvairīties no citos 
tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem 
vai atļaujās noteiktajiem atkritumu 
pieņemšanas kritērijiem.

Or. en
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Pamatojums

Padome norādīja, ka bīstamo atkritumu sajaukšanas aizliegums attiecas arī uz bīstamo 
atkritumu atšķaidīšanu. Tomēr definīcijā ir nepieciešams precizējums par šī aizlieguma 
praktisko nozīmi.

Grozījums Nr. 172
Anne Ferreira

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ca) sajaukšanai izvēlētās apstrādes 
pamatā ir jauktās vielas sastāvā esošā 
visbīstamākā viela, vai arī norāda, ka 
katru bīstamo atkritumu veidu, kurš būs 
maisījuma sastāvā, var apstrādāt 
atsevišķi.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā sajaukšanu atļauj ar atkāpi, noteikumi ir jānostiprina, lai nodrošinātu, ka katru 
maisījuma sastāvā esošo bīstamo atkritumu veidu apstrādā atsevišķi, kā arī ka tiek aizsargāta 
vide un cilvēku veselība.

Grozījums Nr. 173
Anne Laperrouze

Padomes kopējā nostāja
15. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
atļaut atkritumu sajaukšanu, ja vien:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
atļaut atkritumu sajaukšanu, ja vien:

a) sajaukšanas darbību veic uzņēmums vai 
organizācija, kam ir atļauja saskaņā ar 
20. pantu,

a) sajaukšanas darbību veic uzņēmums vai 
organizācija, kam ir atļauja saskaņā ar 
20. pantu,

b) ir ievēroti 10. pantā minētie noteikumi, b) ir ievēroti 10. pantā minētie noteikumi, 
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un atkritumu apsaimniekošanas ietekme uz 
cilvēku veselību un vidi nepalielinās; kā 
arī

un atkritumu apsaimniekošanas ietekme uz 
cilvēku veselību un vidi nepalielinās;

c) sajaukšanas darbība atbilst vislabākajām 
pieejamām metodēm.

c) šāda darbība atbilst vislabākajām 
pieejamām metodēm; kā arī
ca) sajauktajiem atkritumiem 
izraudzītajām apstrādes metodēm 
jāparāda, ka ir iespējams atsevišķi 
apstrādāt katru to atkritumu veidu, kurš ir 
maisījuma sastāvā.

Or. en

Pamatojums

Atšķaidīšanas aizliegums ir īpaši nozīmīgs, lai nodrošinātu vides un cilvēku veselības 
aizsardzību.  Galvenie atšķaidīšanas draudi ir atkritumu apstrāde ar nepareizu metodi 
(nepietiekami efektīva). Tomēr šāds noteikums ir nebūtisks, jo „atšķaidīšana” nav definēta. Šī 
jaunā grozījuma priekšlikuma pamatā ir jauns, Padomes ieviests elements, proti, fakts, ka 
„sajaukšana ietver bīstamo vielu atšķaidīšanu”.

Grozījums Nr. 174
Jill Evans, Caroline Lucas

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a Ja sajaukšana ir atļauta saskaņā ar 
2. punktu, atkritumi joprojām ir bīstamie 
atkritumi, pat ja piesārņojošu vielu 
faktiskā koncentrācija pēc sajaukšanas ir 
zemāka par robežu, no kuras atkritumus 
uzskata par bīstamiem.

Or. en

(Grozītā formā atjaunots grozījums Nr. 46 no pirmā lasījuma.)

Pamatojums

Tā kā sajaukšana nav pilnīgi aizliegta, ir skaidri jāprecizē, ka pat gadījumos, kad uz 
sajaukšanu attiecas 2. punktā minētais atbrīvojums, sajauktie atkritumi joprojām būs bīstamie 
atkritumi.
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Grozījums Nr. 175
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
15. pants – 2.b punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.b Dalībvalstis veicina bīstamo 
sastāvdaļu atdalīšanu no visām atkritumu 
plūsmām, pirms tās nonāk reģenerācijas 
ķēdē.

Or. en

(Atjaunots pirmā lasījuma grozījums Nr. 54.)

Pamatojums

Bīstamo sastāvdaļu atdalīšana, ja tā ir iespējama, uzlabo reģenerācijas iespējas. Bīstamās 
sastāvdaļas ir jāizņem no saimnieciskā cikla, un tās nedrīkst piesārņot jaunos produktus pēc 
reģenerācijas.

Grozījums Nr. 176
Jill Evans, Caroline Lucas

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) atkritumeļļas apstrādā saskaņā ar 10. un 
11. pantu.

b) atkritumeļļas apstrādā saskaņā ar 1. un
10. pantu, pēc iespējas izvēloties 
reģenerāciju;

Or. en

(Pirmā lasījuma grozījuma Nr. 56 daļējs atjaunojums.)

Pamatojums

Ņemot vērā spēkā esošos tiesību aktus un ES paziņoto mērķi kļūt par „otrreizējās pārstrādes 
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sabiedrību”, skaidri jānorāda, ka priekšroka jādod atkritumeļļu reģenerācijai.

Grozījums Nr. 177
Evangelia Tzampazi

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) atkritumeļļas apstrādā saskaņā ar 10. un 
11. pantu.

b) atkritumeļļas apstrādā saskaņā ar 10. un 
11. pantu, pēc iespējas izvēloties 
reģenerāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) atkritumeļļas apstrādā saskaņā ar 10. un 
11. pantu.

b) atkritumeļļas apstrādā saskaņā ar 10. un 
11. pantu, pēc iespējas izvēloties 
reģenerāciju;

Or. en

Pamatojums

Neskatoties uz direktīvas par atkritumeļļām atcelšanu, šis grozījums nodrošinās, ka prioritāte 
tiek dota atkritumeļļu fiziskai reģenerācijai. Tiks ievērots ES noteiktais mērķis kļūt par 
„otrreizējās pārstrādes sabiedrību”.
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Grozījums Nr. 179
Mojca Drčar Murko

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) atkritumeļļas apstrādā saskaņā ar 10. un 
11. pantu.

b) atkritumeļļas apstrādā saskaņā ar 10. un 
11. pantu, pēc iespējas izvēloties 
reģenerāciju;

Or. en

Pamatojums

Neskatoties uz direktīvas par atkritumeļļām atcelšanu, šis grozījums nodrošinās, ka prioritāte 
tiek dota atkritumeļļu fiziskai reģenerācijai. Tiks ievērots ES noteiktais mērķis kļūt par 
„otrreizējās pārstrādes sabiedrību”.

Grozījums Nr. 180
Evangelia Tzampazi

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

c) ja tas ir tehniski realizējams un 
ekonomiski pamatoti, atkritumeļļas ar 
dažādām īpašībām nesajauc un 
atkritumeļļas nesajauc ar cita veida 
atkritumiem vai vielām, ja šāda sajaukšana 
traucē to apstrādi.

c) ja tas ir tehniski realizējams, 
atkritumeļļas ar dažādām īpašībām 
nesajauc un atkritumeļļas nesajauc ar cita 
veida atkritumiem vai vielām, ja šāda 
sajaukšana traucē to apstrādi.

Or. en
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Grozījums Nr. 181
Jill Evans, Caroline Lucas

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

c) ja tas ir tehniski realizējams un 
ekonomiski pamatoti, atkritumeļļas ar 
dažādām īpašībām nesajauc un 
atkritumeļļas nesajauc ar cita veida 
atkritumiem vai vielām, ja šāda sajaukšana 
traucē to apstrādi.

c) ja tas ir tehniski realizējams, 
atkritumeļļas ar dažādām īpašībām 
nesajauc un atkritumeļļas nesajauc ar cita 
veida atkritumiem vai vielām, ja šāda 
sajaukšana traucē to apstrādi.

Or. en

(Pirmā lasījuma grozījuma Nr. 56 daļējs atjaunojums.)

Pamatojums

Ekonomiskā pamatojuma kritērijs nav pieņemams kritērijs. Kuģu sagriešana Bangladešā ir 
ekonomiski pamatota, bet tomēr tā ir traģēdija, raugoties no vides un veselības viedokļa. 
Papīra vai bioatkritumu sadedzināšana ir ekonomiski pamatota, tomēr pilnīgi muļķīga no 
vides viedokļa. Attiecībā uz noteikumu par nesajaukšanu vērā jāņem tikai tehniskā 
iespējamība.

Grozījums Nr. 182
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
18. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Ja atkritumeļļas saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir jāreģenerē, dalībvalstis 
var norādīt, ka šādas atkritumeļļas 
reģenerē, ja tas ir tehniski realizējams un 
gadījumos, kad piemērojams Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006 11. un 12. pants, ierobežot 
atkritumeļļu pārrobežu sūtījumus no savas 
teritorijas uz sadedzināšanas vai 
līdzsadedzināšanas iekārtām, lai dotu 
priekšroku atkritumeļļu reģenerācijai.

3. Gadījumos, kad piemērojams Regulas
(EK) Nr. 1013/2006 11. un 12. pants,
dalībvalstis var ierobežot atkritumeļļu 
pārrobežu sūtījumus no savas teritorijas uz 
sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas 
iekārtām, lai dotu priekšroku atkritumeļļu 
reģenerācijai.
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Or. en

(Grozījums izriet no pirmā lasījuma grozījuma Nr. 56 atjaunojuma.)

Pamatojums

Ņemot vērā spēkā esošos tiesību aktus un ES paziņoto mērķi kļūt par „otrreizējās pārstrādes 
sabiedrību”, skaidri jānorāda, ka priekšroka jādod atkritumeļļu reģenerācijai. Ja šāda 
prioritāte ir Kopienas prasība, dalībvalstīm vairs nav nepieciešams izvirzīt prasības.

Grozījums Nr. 183
Evangelia Tzampazi

Padomes kopējā nostāja
18. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Ja atkritumeļļas saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir jāreģenerē, dalībvalstis 
var norādīt, ka šādas atkritumeļļas 
reģenerē, ja tas ir tehniski realizējams un 
gadījumos, kad piemērojams Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006 11. un 12. pants, ierobežot 
atkritumeļļu pārrobežu sūtījumus no savas 
teritorijas uz sadedzināšanas vai 
līdzsadedzināšanas iekārtām, lai dotu 
priekšroku atkritumeļļu reģenerācijai.

3. Gadījumos, kad piemērojams Regulas
(EK) Nr. 1013/2006 11. un 12. pants,
dalībvalstis var ierobežot atkritumeļļu 
pārrobežu sūtījumus no savas teritorijas uz 
sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas 
iekārtām, lai dotu priekšroku atkritumeļļu 
reģenerācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Padomes kopējā nostāja
18. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Ja atkritumeļļas saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir jāreģenerē, dalībvalstis 
var norādīt, ka šādas atkritumeļļas 
reģenerē, ja tas ir tehniski realizējams un 
gadījumos, kad piemērojams Regulas (EK) 

3. Gadījumos, kad piemērojams Regulas
(EK) Nr. 1013/2006 11. un 12. pants,
dalībvalstis var ierobežot atkritumeļļu 
pārrobežu sūtījumus no savas teritorijas uz 
sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas 
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Nr. 1013/2006 11. un 12. pants, ierobežot 
atkritumeļļu pārrobežu sūtījumus no savas 
teritorijas uz sadedzināšanas vai 
līdzsadedzināšanas iekārtām, lai dotu 
priekšroku atkritumeļļu reģenerācijai.

iekārtām, lai dotu priekšroku atkritumeļļu 
reģenerācijai.

Or. en

Pamatojums

Neskatoties uz direktīvas par atkritumeļļām atcelšanu, šis grozījums nodrošinās, ka prioritāte 
tiek dota atkritumeļļu fiziskai reģenerācijai. Tiks ievērots ES noteiktais mērķis kļūt par 
„otrreizējās pārstrādes sabiedrību”.

Grozījums Nr. 185
Mojca Drčar Murko

Padomes kopējā nostāja
18. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Ja atkritumeļļas saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir jāreģenerē, dalībvalstis 
var norādīt, ka šādas atkritumeļļas 
reģenerē, ja tas ir tehniski realizējams un 
gadījumos, kad piemērojams Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006 11. un 12. pants, ierobežot 
atkritumeļļu pārrobežu sūtījumus no savas 
teritorijas uz sadedzināšanas vai 
līdzsadedzināšanas iekārtām, lai dotu 
priekšroku atkritumeļļu reģenerācijai.

3. Gadījumos, kad piemērojams Regulas
(EK) Nr. 1013/2006 11. un 12. pants,
dalībvalstis var ierobežot atkritumeļļu 
pārrobežu sūtījumus no savas teritorijas uz 
sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas 
iekārtām, lai dotu priekšroku atkritumeļļu 
reģenerācijai.

Or. en

Pamatojums

Mazliet mainīts 18. panta 3. punkta formulējums, lai ievērotu konsekvenci ar 18. panta 
1. punkta b) apakšpunkta jauno formulējumu.
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Grozījums Nr. 186
Horst Schnellhardt

Padomes kopējā nostāja
18. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Ja atkritumeļļas saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir jāreģenerē, dalībvalstis 
var norādīt, ka šādas atkritumeļļas 
reģenerē, ja tas ir tehniski realizējams un
gadījumos, kad piemērojams Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006 11. un 12. pants, ierobežot 
atkritumeļļu pārrobežu sūtījumus no savas 
teritorijas uz sadedzināšanas vai 
līdzsadedzināšanas iekārtām, lai dotu 
priekšroku atkritumeļļu reģenerācijai.

3. Ja atļauj tehniskie, ekonomiskie un 
organizatoriskie ierobežojumi, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai par 
prioritāru kļūtu atkritumeļļu pārstrāde, 
tās reģenerējot. Tādējādi gadījumos, kad 
piemērojams Regulas (EK) Nr. 1013/2006 
11. un 12. pants, dalībvalstis var ierobežot 
atkritumeļļu pārrobežu sūtījumus no savas 
teritorijas uz sadedzināšanas vai 
līdzsadedzināšanas iekārtām, lai dotu 
priekšroku atkritumeļļu reģenerācijai.

Or. de

(Pirmais teikums ir ņemts no Direktīvas 75/439/EEK 3. panta pirmās daļas.)

Pamatojums

Direktīvā 75/439/EEK noteiktā atkritumeļļu reģenerācijas prioritāte ir jāsaglabā. Ņemot vērā 
augošo naftas pieprasījumu laikā, kad šo resursu strauji noplicina, ir būtiski izmantot visus 
pieejamos avotus. Naftas nozīme pasaulē steidzami liek reģenerāciju joprojām uzskatīt par 
prioritāti.

Grozījums Nr. 187
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Padomes kopējā nostāja
19. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Bioloģiski atkritumi Bioatkritumu savākšana un izmantošana
1. Priekšroku dod bioatkritumu fiziskai 
reģenerācijai.
2. Līdz ..* dalībvalstis izstrādā sistēmu 
bioatkritumu atsevišķai savākšanai.

Dalībvalstis pēc vajadzības un saskaņā ar 3. Dalībvalstis pēc vajadzības un saskaņā 
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10. un 11. pantu veic pasākumus, lai 
veicinātu:

ar 10. un 11. pantu veic pasākumus, lai 
veicinātu:

a) bioloģisku atkritumu atsevišķu 
savākšanu;

b) tādu bioloģisku atkritumu apstrādi, ar ko 
nodrošinātu augstu vides aizsardzības 
līmeni;

b) tādu bioloģisku atkritumu apstrādi, ar ko 
nodrošinātu augstu vides aizsardzības 
līmeni;

c) no bioloģiskiem atkritumiem ražotu, 
videi nekaitīgu materiālu izmantošanu.

c) no bioloģiskiem atkritumiem ražotu, 
videi nekaitīgu materiālu izmantošanu.

Komisija izvērtē bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanu, lai vajadzības gadījumā 
iesniegtu priekšlikumu.

Komisija izvērtē bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanu, lai vajadzības gadījumā 
iesniegtu priekšlikumu.
* Trīs gadu laikā pēc šās direktīvas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

Bioatkritumu definīcijai jābūt skaidrākai un izsmeļošākai, nekā kopējās nostājas tekstā.

Grozījums Nr. 188
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
19. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Bioloģiski atkritumi Bioatkritumu savākšana un izmantošana
Dalībvalstis pēc vajadzības un saskaņā ar 
10. un 11. pantu veic pasākumus, lai 
veicinātu:

1. Priekšroku dod bioatkritumu fiziskai 
reģenerācijai.

a) bioloģisku atkritumu atsevišķu 
savākšanu;

2. Lai īstenotu 1. pantā izvirzītos mērķus, 
dalībvalstis izstrādā sistēmu bioatkritumu 
dalītai savākšanai līdz ..*.

b) tādu bioloģisku atkritumu apstrādi, ar 
ko nodrošinātu augstu vides aizsardzības 
līmeni;
c) no bioloģiskiem atkritumiem ražotu, 
videi nekaitīgu materiālu izmantošanu.
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Komisija izvērtē bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanu, lai vajadzības gadījumā 
iesniegtu priekšlikumu.

* Trīs gadu laikā pēc šās direktīvas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 112.

Bioatkritumiem ir galvenā nozīme metāna emisiju samazināšanā. Turklāt bioatkritumu 
reģenerācija veicina to resursu ietaupīšanu, kuri citkārt tik un tā būtu jāizmanto metāna 
emisiju samazināšanai. Priekšroka jādod bioatkritumu fiziskai reģenerācijai.

Grozījums Nr. 189
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
19. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Dalībvalstis pēc vajadzības un saskaņā ar 
10. un 11. pantu veic pasākumus, lai
veicinātu:

Dalībvalstis pēc vajadzības un saskaņā ar
1. un 10. pantu ne vēlāk kā līdz ..* veic 
pasākumus, lai nodrošinātu:

a) bioloģisku atkritumu atsevišķu 
savākšanu;

a) bioloģisku atkritumu atsevišķas 
savākšanas sistēmu izveidi;

b) tādu bioloģisku atkritumu apstrādi, ar ko 
nodrošinātu augstu vides aizsardzības 
līmeni;

b) tādu bioloģisku atkritumu apstrādi, ar ko 
nodrošinātu augstu vides aizsardzības 
līmeni;

c) no bioloģiskiem atkritumiem ražotu, 
videi nekaitīgu materiālu izmantošanu.

c) no bioloģiskiem atkritumiem ražotu, 
videi nekaitīgu materiālu izmantošanu.

Komisija izvērtē bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanu, lai vajadzības gadījumā 
iesniegtu priekšlikumu.

Saskaņā ar 36. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru pieņem 
obligātās drošības prasības savākšanai un 
apstrādei, kā arī vides un kvalitātes 
kritērijus, tostarp piesārņojošo vielu 
robežvērtības no bioatkritumiem ražotu, 
videi nekaitīgu materiālu izmantošanai.
Ne vēlāk kā līdz ..* Komisija ierosina 



AM\712783LV.doc 57/106 PE402.912v01-00

LV

likumdošanas priekšlikumu par 
bioatkritumu atsevišķas savākšanas 
obligātajiem mērķiem.
_______

* OV: Lūdzu ievietot datumu, kas ir trīs gadi pēc 
šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Grozījums balstās uz pirmā lasījuma grozījumu Nr. 112/138. Pasākumu īstenošana 
bioatkritumu jomā nedrīkst būt dalībvalstu labās gribas jautājums, nedz arī to var uzsākt, 
tikai sagaidot Komisijas pētījumu rezultātus. Pietiekami daudz ir zināms, lai uzsāktu 
konkrētus pasākumus jau šobrīd. Dalībvalstīm ir jāuzliek par pienākumu triju gadu laikā 
izveidot bioatkritumu savākšanas sistēmas. Drošības un drošas lietošanas kritēriji ir jāpieņem 
ar komitoloģijas (regulatīvo kontroles) procedūru. Savākšanas mērķi ir jāpieņem koplēmuma 
procedūrā.

Grozījums Nr. 190
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Padomes kopējā nostāja
19. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Dalībvalstis pēc vajadzības un saskaņā ar 
10. un 11. pantu veic pasākumus, lai
veicinātu:

Dalībvalstis pēc vajadzības un saskaņā ar 
10. un 11. pantu veic pasākumus, lai:

a) bioloģisku atkritumu atsevišķu 
savākšanu;

a) izveidotu bioloģisku atkritumu
atsevišķas savākšanas sistēmu, kurā 
prioritāte ir bioatkritumu fiziskai 
reģenerācijai;

b) tādu bioloģisku atkritumu apstrādi, ar ko 
nodrošinātu augstu vides aizsardzības 
līmeni;

b) paredzētu tādu bioloģisku atkritumu 
apstrādi, ar ko nodrošinātu augstu vides 
aizsardzības līmeni;

c) no bioloģiskiem atkritumiem ražotu, 
videi nekaitīgu materiālu izmantošanu.

c) nodrošinātu no bioloģiskiem 
atkritumiem ražotu, videi nekaitīgu 
materiālu izmantošanu, tostarp noteiktu 
komposta savākšanas un lietošanas 
standartu obligātos mērķus.
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Or. en

Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījuma Nr. 112 daļas atkārtota iesniegšana, lai noteikumus par 
bioatkritumiem padarītu stingrākus.

Grozījums Nr. 191
Horst Schnellhardt

Padomes kopējā nostāja
19. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Komisija izvērtē bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanu, lai vajadzības gadījumā 
iesniegtu priekšlikumu.

Komisija iesniedz priekšlikumu par 
bioatkritumiem ne vēlāk kā divus gadus 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. Šajā 
sakarā Komisija izvērtē bioloģisko 
atkritumu apsaimniekošanu.

Or. de

Pamatojums

Bioatkritumi jāregulē Eiropas līmenī, lai nodrošinātu pilnīgus kvalitātes un drošības 
standartus. Komisijai jau vairākas reizes ir izteikts lūgums iesniegt visaptverošu 
priekšlikumu. 

Grozījums Nr. 192
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Padomes kopējā nostāja
19. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Komisija izvērtē bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanu, lai vajadzības gadījumā 
iesniegtu priekšlikumu.

Komisija līdz 2008. gada 31. decembrim
izvērtē bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanu, lai vajadzības gadījumā 
iesniegtu likumdošanas priekšlikumu.

Or. fr
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Pamatojums

Daļēji atjaunots pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 138.

Grozījums Nr. 193
María Sornosa Martínez

Padomes kopējā nostāja
19. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Komisija izvērtē bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanu, lai vajadzības gadījumā 
iesniegtu priekšlikumu.

Komisija iesniedz likumdošanas 
priekšlikumu par videi nekaitīgu
bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
19.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

19.a pants
Bioatkritumu apstrāde

1. Pirms bioatkritumu izkaisīšanas uz 
zemes, to ražotāji un īpašnieki tos 
apstrādā tā, lai nodrošinātu šo atkritumu 
nekaitīgumu cilvēku, dzīvnieku un augu 
veselībai. Tas attiecas arī uz tiem pārtikas 
atkritumiem no restorāniem un citiem 
ēdināšanas uzņēmumiem, kurus nav 
jāapglabā saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1774/2002 noteikumiem.
2. Komisija saskaņā ar 36. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru pieņem īstenošanas 
pasākumus, norādot nekaitīguma 
pārbaudes obligātās prasības attiecībā uz 
cilvēku, dzīvnieku un augu veselību.
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3. Lai nodrošinātu to, ka bioatkritumi uz 
zemes tiek izkaisīti videi nekaitīgā veidā, 
Komisija saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru 
pieņem īstenošanas pasākumus, norādot, 
kādi vides un kvalitātes kritēriji jāievēro, 
lai bioatkritumus varētu izkaisīt uz 
lauksaimniecībā, mežkopībā vai 
dārzkopībā izmantojamas zemes un tos 
vairs nevarētu uzskatīt par atkritumiem.
4. Šīs direktīvas 3. punktā paredzētajos 
īstenošanas pasākumos ietilpst vismaz 
saistošās robežvērtības attiecībā uz 
smagajiem metāliem, fizikālajiem 
piejaukumiem, kā arī dīgtspējīgu sēklu un 
asnus dzīt spējīgu augu daļu saturu, kā 
arī piemērotu izejmateriālu saraksts.
5. Nosakot kritērijus, ņem vērā visus 
apdraudējumus videi, kurus rada 
bioatkritumu bīstama izmantošana vai 
pārvadāšana, un tos nosaka tā, lai 
nodrošinātu cilvēka veselības un vides 
augsta līmeņa aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 112.

Bioakritumiem ir galvenā nozīme metāna emisiju samazināšanā. Turklāt bioatkritumu 
reģenerācija veicina to resursu ietaupīšanu, kuri citkārt tik un tā būtu jāizmanto metāna 
emisiju samazināšanai. Priekšroka jādod bioatkritumu fiziskai reģenerācijai.



AM\712783LV.doc 61/106 PE402.912v01-00

LV

Grozījums Nr. 195
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
19.b pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

19.b pants
Pārbaudes

1. Lai pārraudzītu atbilstību 19.a punktā 
noteiktajām prasībām, dalībvalstis 
nodrošina, ka tiek izveidotas un 
izmantotas kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka regulāri tiek 
veiktas pārbaudes, lai noteiktu kaitīgu 
vielu klātbūtni.

Or. en

Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 112.

Bioatkritumiem ir galvenā nozīme metāna emisiju samazināšanā. Turklāt bioatkritumu 
reģenerācija veicina to resursu ietaupīšanu, kuri citkārt tik un tā būtu jāizmanto metāna 
emisiju samazināšanai. Priekšroka jādod bioatkritumu fiziskai reģenerācijai.

Grozījums Nr. 196
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
19.c pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

19.c pants
Ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumi
Aizliegts pārstrādāt nepārstrādātus 
ēdināšanas uzņēmumu pārtikas 
atkritumus, lai tos izmantotu barošanai. 
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Licencēti uzņēmumi, veicot atbilstīgas 
darbības, likvidē, sterilizē un droši 
apglabā ēdināšanas uzņēmumu pārtikas 
atkritumus. Dalībvalstis var atļaut 
izmantot ēdināšanas uzņēmumu pārtikas 
atkritumus cūku barošanai tikai ar 
nosacījumu, ja pastāv vispusīga drošas 
pārstrādes pārraudzība, sterilizācija un 
tiek ievēroti pārējie Regulas (EK) 
Nr. 1774/2002 noteikumi.

Or. en

Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 98/113. 

Kopējo virtuvju un ēdināšanas uzņēmumu neapstrādāto atkritumu izbarošana rada milzīgus 
slimību izplatīšanās draudus. Bez regulētas un uzraudzītas apglabāšanas sistēmas ēdināšanas 
aizliegums nav īstenojams.

Droši sterilizētu pārtikas atkritumu izmantošanai barošanā jābūt pieļaujamai stingri 
kontrolētos apstākļos, lai novērstu neapstrādātu pārtikas atkritumu nelikumīgu izmantošanu 
dzīvnieku barošanā.

Grozījums Nr. 197
Péter Olajos

Padomes kopējā nostāja
20. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(1) Dalībvalstis prasa, lai katrs uzņēmums 
vai organizācija, kas iecerējusi veikt 
atkritumu apstrādi, saņemtu atļauju no 
kompetentās iestādes.

(1) Dalībvalstis prasa, lai katrs uzņēmums 
vai organizācija, kas iecerējusi veikt 
atkritumu apstrādi, saņemtu atļauju
sertifikāta veidā no kompetentās iestādes
vai tās nolīgtas organizācijas.

Or. hu

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs izmanto praksi, kad atkritumu apstrādes atļaujas aizstāj ar tehniski, 
finasiāli vai profesionāli kompetentas organizācijas piešķirtiem sertifikātiem, kurus pārbauda 



AM\712783LV.doc 63/106 PE402.912v01-00

LV

attiecīgā iestāde. Nepaplašinot sākotnējo formulējumu, nav iespējams īstenot vispāratzītu 
sistēmu, ar kuru aizstāj oficiālās atļaujas un kura sekmē to, ka darbību veic likumīgi.

Grozījums Nr. 198
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
20. pants – 5. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5. Ja ir ievērotas šā panta prasības, visas 
atļaujas, ko izdod saskaņā ar citiem 
attiecīgās valsts vai Kopienas tiesību 
aktiem, var apvienot vienotā atļaujā ar 
1. punktā paredzēto atļauju, ja tāds formāts 
novērš lieku informācijas dublēšanos un 
apsaimniekotāja vai kompetentās iestādes 
darba atkārtošanos.

5. Ja ir ievērotas šā panta prasības, visas 
atļaujas, ko izdod saskaņā ar citiem 
attiecīgās valsts vai Kopienas tiesību 
aktiem, apvieno vienotā atļaujā ar 
1. punktā paredzēto atļauju, ja tāds formāts 
novērš lieku informācijas dublēšanos un 
apsaimniekotāja vai kompetentās iestādes 
darba atkārtošanos.

Or. en

Pamatojums

Jāizvairās no atļauju dublēšanās. Viens no IPPC direktīvas mērķiem ir visas ar vidi saistītās 
atļaujas apvienot vienā atļaujā, un tāpēc šī direktīva ir jāpiemēro arī visām atļaujām, kuras 
prasa tiesību akti atkritumu jomā.

Grozījums Nr. 199
Françoise Grossetête

Padomes kopējā nostāja
20. pants – 5.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5.a Par visām bīstamo atkritumu 
apstrādes iekārtām iesniedz īpašas 
atļaujas pieprasījumu, kurā iekļauj to 
plānoto pasākumu aprakstu, kuri ir 
paredzēti, lai nodrošinātu, ka attiecīgā 
iekārta ir izstrādāta, aprīkota un 
darbosies saskaņā ar apstrādājamo 
atkritumu kategorijām, kā arī iekļauj 
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apdraudējumu, kas ar tiem saistīts.
Kompetento iestāžu piešķirtajā atļaujā 
norāda:
- apstrādājamo bīstamo atkritumu apjomu 
un kategorijas;
- atkritumu apstrādes tehnisko 
raksturojumu, sniedzot optimālu vides 
aizsardzību un nodrošinot augstu drošības 
līmeni. 
Ja nebīstamo atkritumu pārstrādes 
iekārtas apsaimniekotājs ir paredzējis 
mainīt darbības veidu, kas ietvertu 
bīstamos atkritumus, tas jāuzskata par 
būtisku izmaiņu Direktīvas 96/61/EK 
2. panta 10. punkta b) apakšpunkta 
izpratnē, un jāpiemēro šīs direktīvas 
12. panta 2. punkts.

Or. en

Pamatojums

Bīstamo atkritumu apstrādes iekārtām piešķirtajās atļaujās ir jānorāda šādu atkritumu 
specifika, kā arī ar to apstrādi saistītais apdraudējums. Nedrīkst pieļaut nekādus izņēmumus. 
Pirmajā lasījumā pieņemtajā grozījumā Nr. 58 ir runa par šo īpašo prasību.

Grozījums Nr. 200
Anne Ferreira

Padomes kopējā nostāja
21. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

21. pants svītrots
Atbrīvojums no prasības iegūt atļauju

Dalībvalstis no 20. panta 1. punktā 
uzskaitītajām prasībām var atbrīvot 
uzņēmumus šādām darbībām: 
a) savu nebīstamu atkritumu apglabāšana 
atkritumu radīšanas vietā; vai
b) atkritumu reģenerācija.



AM\712783LV.doc 65/106 PE402.912v01-00

LV

Or. fr

Pamatojums

Lai veiktu atkritumu apstrādi, ir obligāti jāsaņem atļauja. Atkāpe no šīs prasības būtu solis 
atpakaļ attiecībā uz pašreizējiem noteikumiem un ievērojami apdraudētu vidi un cilvēku 
veselību. 

Grozījums Nr. 201
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
21. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Dalībvalstis no 20. panta 1. punktā 
uzskaitītajām prasībām var atbrīvot 
uzņēmumus šādām darbībām:

Dalībvalstis no 20. panta 1. punktā 
uzskaitītajām prasībām var atbrīvot 
uzņēmumus no savu nebīstamu atkritumu 
apglabāšanas atkritumu rašanās vietā.

a) savu nebīstamu atkritumu apglabāšana 
atkritumu radīšanas vietā; vai
b) atkritumu reģenerācija.

Or. {EN}en

(Pirmā lasījuma grozījuma Nr. 161 daļējs atjaunojums.)

Pamatojums

Nav pieļaujams, ka dalībvalstīm tiek dotas plašas iespējas prasības par atļauju saņemšanu 
nepiemērot nevienai reģenerācijas darbībai, tostarp bīstamo atkritumu reģenerācijai.

Grozījums Nr. 202
Péter Olajos

Padomes kopējā nostāja
22. pants – 1. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Ja dalībvalsts vēlas piešķirt 1. Ja dalībvalsts vēlas piešķirt 
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atbrīvojumus, kā paredzēts 21. pantā, tā 
katra tipa darbībai paredz vispārējus 
noteikumus, kuros norādīts atkritumu veids 
un daudzumi, uz ko var attiecināt 
atbrīvojumu, un apstrādes metode, kas 
jāizmanto.

atbrīvojumus, kā paredzēts 21. pantā, tā 
katra tipa darbībai paredz vispārējus 
noteikumus, kuros norādīts atkritumu veids 
un daudzumi, uz ko var attiecināt 
atbrīvojumu, un apstrādes metode, kas 
jāizmanto. Noteikumi par atbrīvojumu ir 
jāpārbauda iestādei, kura ir atbildīga par 
šādu pārbaudi.

Or. hu

Grozījums Nr. 203
Anne Ferreira

Padomes kopējā nostāja
22. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

22. pants svītrots
Nosacījumi atbrīvojumiem

1. Ja dalībvalsts vēlas piešķirt 
atbrīvojumus, kā paredzēts 21. pantā, tā 
katra tipa darbībai paredz vispārējus 
noteikumus, kuros norādīts atkritumu 
veids un daudzumi, uz ko var attiecināt 
atbrīvojumu, un apstrādes metode, kas 
jāizmanto.
Tādus noteikumus izstrādā, lai atkritumus 
apstrādātu saskaņā ar 10. pantu. 
Direktīvas 21. panta a) punktā minēto 
apglabāšanas darbību gadījumā minētajos 
noteikumos būtu jāņem vērā vislabākās 
pieejamās metodes.

2. Papildus 1. punktā paredzētajiem 
vispārējiem noteikumiem dalībvalstis 
paredz konkrētus nosacījumus, lai 
saņemtu ar bīstamiem atkritumiem 
saistītus atbrīvojumus, tostarp darbību 
tipus, kā arī visas citas prasības, kas 
vajadzīgas, lai veiktu dažādu tipu 
reģenerāciju un, attiecīgā gadījumā, 
atkritumos ietvertu bīstamu vielu 
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robežvērtības un emisiju robežvērtības.
3. Dalībvalstis informē Komisiju par 
vispārējiem noteikumiem, kas paredzēti 
saskaņā ar 1. un 2. punktu.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ir iekļauts, lai būtu konsekvence ar 21. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 204
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
22. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Bīstamo atkritumu apstrādei nepiešķir 
nekādus atbrīvojumus. 

Or. en

(Daļēji grozītā formā atjaunots grozījums Nr. 161 no pirmā lasījuma.)

Pamatojums

Bīstamo atkritumu apstrādei vienmēr jāpiemēro prasības par atļauju.

Grozījums Nr. 205
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
22. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Papildus 1. punktā paredzētajiem 
vispārējiem noteikumiem dalībvalstis 
paredz konkrētus nosacījumus, lai 
saņemtu ar bīstamiem atkritumiem 
saistītus atbrīvojumus, tostarp darbību 

svītrots
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tipus, kā arī visas citas prasības, kas 
vajadzīgas, lai veiktu dažādu tipu 
reģenerāciju un, attiecīgā gadījumā, 
atkritumos ietvertu bīstamu vielu 
robežvērtības un emisiju robežvērtības.

Or. en

(Pirmā lasījuma grozījuma Nr. 188 atjaunojums.)

Pamatojums

Bīstamo atkritumu apstrādei vienmēr jāpiemēro prasības par atļauju.

Grozījums Nr. 206
Anne Laperrouze

Padomes kopējā nostāja
22. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Papildus 1. punktā paredzētajiem 
vispārējiem noteikumiem dalībvalstis 
paredz konkrētus nosacījumus, lai 
saņemtu ar bīstamiem atkritumiem 
saistītus atbrīvojumus, tostarp darbību 
tipus, kā arī visas citas prasības, kas 
vajadzīgas, lai veiktu dažādu tipu 
reģenerāciju un, attiecīgā gadījumā, 
atkritumos ietvertu bīstamu vielu 
robežvērtības un emisiju robežvērtības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 188. Šie atbrīvojumi nav pamatoti, un tādēļ tie ir jāsvītro. 
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Grozījums Nr. 207
Françoise Grossetête

Padomes kopējā nostāja
22. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Papildus 1. punktā paredzētajiem 
vispārējiem noteikumiem dalībvalstis 
paredz konkrētus nosacījumus, lai 
saņemtu ar bīstamiem atkritumiem 
saistītus atbrīvojumus, tostarp darbību 
tipus, kā arī visas citas prasības, kas 
vajadzīgas, lai veiktu dažādu tipu 
reģenerāciju un, attiecīgā gadījumā, 
atkritumos ietvertu bīstamu vielu 
robežvērtības un emisiju robežvērtības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visu veidu bīstamo atkritumu apstrādei jāpiemēro prasības par atļauju. Nedrīkst pieļaut 
nekādus izņēmumus. Ar EP grozījuma Nr. 188 atjaunošanu novērš atbrīvojuma piešķiršanu 
bīstamo atkritumu apstrādei.

Grozījums Nr. 208
Anne Ferreira

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

c) uzņēmumus, uz ko attiecas atbrīvojumi 
no prasībām iegūt atļauju saskaņā ar 
21. pantu.

c) uzņēmumus.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ir iekļauts, lai būtu konsekvence ar 22. panta grozījumu.
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Grozījums Nr. 209
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Padomes kopējā nostāja
23. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Kad vien iespējams, birokrātijas 
samazināšanas nolūkā kompetento iestāžu 
uzskaites datus izmantos, lai iegūtu ar šo 
reģistrācijas procesu saistīto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums, kurš ir pieņemts pirmajā lasījumā kā grozījums Nr. 163, lai izvairītos no 
divkārša administratīvā sloga, ir pašsaprotams.

Grozījums Nr. 210
Avril Doyle

Padomes kopējā nostāja
24. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Minimālie standarti Prasības atļaujas saņemšanai
1. Var tikt pieņemti minimālie tehniski 
standarti apstrādes darbībām, kam 
saskaņā ar 20. pantu vajadzīga atļauja, ja 
ir pierādījumi, ka ar tādiem minimālajiem 
standartiem palīdzētu aizsargāt cilvēku 
veselību un vidi. Šos pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, to papildinot, 
pieņem saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Visām bīstamo atkritumu apstrādes 
iekārtām ir atļauja, ko izsniedz saskaņā ar 
Direktīvā 96/61/EK minētajiem 
noteikumiem.

2. Tādi minimālie standarti attiecas tikai 
uz atkritumu apstrādes darbībām, uz ko 
neattiecas Direktīva 96/61/EK vai uz ko 
nebūtu pareizi attiecināt minēto direktīvu.

Neskarot Direktīvu 96/61/EK, pieteikumā 
atļaujas saņemšanai no kompetentām 
iestādēm iekļauj to pasākumu aprakstu, 
kuri ir paredzēti, lai nodrošinātu, ka 
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iekārta ir uzbūvēta, aprīkota un tiks 
izmantota atbilstoši apstrādājamo 
atkritumu kategorijai, kā arī ar to saistīto 
apdraudējumu.

3. Tādi minimālie standarti: Kompetento iestāžu izsniegtajā atļaujā 
norāda:

a) attiecas uz svarīgāko atkritumu 
apstrādes darbības radīto ietekmi uz vidi;

- apstrādājamo bīstamo atkritumu 
daudzumu un kategorijas,

b) nodrošina atkritumu apstrādi saskaņā 
ar 10. pantu;

- tehnisko raksturojumu, sniedzot 
optimālu vides aizsardzību un nodrošinot 
augsta līmeņa drošību.

c) ņem vērā labākās pieejamās metodes; 
kā arī

Ja nebīstamo atkritumu apstrādes iekārtu 
uzņēmums plāno mainīt darbību, 
apstrādājot arī bīstamos atkritumus, tā ir 
jāuzskata par būtisku pārmaiņu 
Direktīvas 96/61/EK 2. panta 10. punkta 
b) apakšpunkta nozīmē, un piemēro 
minētās direktīvas 12. panta 2. punktu.

d) vajadzības gadījumā ietvert ar 
apstrādes kvalitāti un procesu prasībām 
saistītus aspektus.

4. Minimālos standartus darbībām, kas 
jāreģistrē atbilstīgi 23. panta a) un b) 
apakšpunktam, pieņem, ja ir pierādījumi 
tam, ka ar tādiem minimālajiem 
standartiem, tostarp ar savācēju, 
pārvadātāju, tirgotāju vai starpnieku 
tehnisko kvalifikāciju saistītiem 
aspektiem, palīdzētu aizsargāt cilvēku 
veselību un vidi vai izvairīties no iekšējā 
tirgus traucējumiem.
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

(Pamatojas uz grozījumu Nr. 58, ko pieņēma pirmajā lasījumā.)

Pamatojums

Visiem bīstamo atkritumu apstrādes veidiem ir jāsaņem atļauja saskaņā ar IPPC direktīvu. 
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Nedrīkst pieļaut nekādus izņēmumus. Uz ikvienu, kas veic bīstamo atkritumu apstrādi, ir 
jāattiecas vieniem un tiem pašiem noteikumiem. Ierosinātais grozījums ir līdzīgs esošajām 
2000. gada decembra direktīvas par atkritumu sadedzināšanu specifikācijām. 

Grozījums Nr. 211
Karin Scheele

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4.a Saskaņā ar šo pantu pieņemtos 
obligātos standartus neuzskata par 
Kopienas tiesību aktiem Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006 12. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta pirmā ievilkuma nozīmē.

Or. de

Pamatojums

Šo pantu iekļāva kopējā nostājā, tomēr jautājums par atkritumu pārrobežu pārvadāšanu ir 
strīdīgs. Kad atkritumus ved uz reģenerāciju, saskaņā ar regulu par atkritumu sūtījumiem var 
rasties iebildumi, ja tās iekārtas standarti, uz kuru atkritumus ved, ir zemāki, nekā 
nosūtīšanas valsts standarti. Taču šāda iespēja vairs nepastāv, ja standarti ir noteikti 
Kopienas līmenī. Nav pamata šos iebildumu rašanās cēloņus noraidīt, ja šādus obligātos 
standartus nosaka komitoloģijas procedūrā.

Grozījums Nr. 212
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Padomes kopējā nostāja
25. pants – 3. punkts – e) un ea) apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

e) vispārēja atkritumu apsaimniekošanas 
politika, tostarp plānotās atkritumu 
apsaimniekošanas tehnoloģijas un metodes 
vai citas atkritumu politikas saistībā ar 
konkrētām apsaimniekošanas problēmām;

e) vispārēja atkritumu apsaimniekošanas 
politika, tostarp plānotās atkritumu 
apsaimniekošanas tehnoloģijas un metodes 
vai citas atkritumu politikas saistībā ar 
konkrētām apsaimniekošanas problēmām;
vajadzības gadījumā attiecīgo 
reģenerācijas vai iznīcināšanas veidu 
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saglabā vai atsakās no tā izmantošanas 
plānā iekļautā reģiona īpatnību dēļ, kā arī 
lai ievērotu 1. un 10. pantā noteiktos 
mērķus vai citus Kopienas noteikumus, 
kuri ir spēkā kādā citā vides jomā;
ea) vajadzības gadījumā plānā iekļautā 
reģiona atkritumu ievešanas vai izvešanas 
ierobežojumi vai aizliegumi.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu veselības un vides aizsardzības mērķu ievērošanu, plānos jāņem vērā 
stāvoklis, kāds valda plānā iekļautajā reģionā. Atkritumu apsaimniekošanas rezultātā 
nedrīkst rasties, saglabāties vai pastiprināties stāvoklis, kad ir pierādīta bīstamība vai draudi 
veselībai, gaisa kvalitātei, ūdenim vai augsnei.

Grozījums Nr. 213
Richard Seeber

Padomes kopējā nostāja
26. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka atbilstošus, īpašus 
atkritumu rašanās novēršanas pasākumu 
kvalitātes un kvantitātes kritērijus, lai 
pārraudzītu un novērtētu pasākumu 
sekmes, un tādā pašā nolūkā var noteikt 
konkrētus pieņemto kvalitātes un 
kvantitātes mērķus un rādītājus, kas 
neatbilst 4. punktā minētajiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pamatojoties uz Parlamenta pirmā lasījuma grozījumu (groz. Nr. 70), ir ierosināts svītrot 
3. un 4. punktu.
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Grozījums Nr. 214
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
26. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka atbilstošus, īpašus 
atkritumu rašanās novēršanas pasākumu 
kvalitātes un kvantitātes kritērijus, lai 
pārraudzītu un novērtētu pasākumu 
sekmes, un tādā pašā nolūkā var noteikt 
konkrētus pieņemto kvalitātes un 
kvantitātes mērķus un rādītājus, kas 
neatbilst 4. punktā minētajiem.

3. Dalībvalstis nosaka atbilstošus, īpašus 
atkritumu rašanās novēršanas pasākumu 
kvalitātes un kvantitātes kritērijus, lai 
pārraudzītu un novērtētu pasākumu 
sekmes, un tādā pašā nolūkā var noteikt 
konkrētus pieņemto kvalitātes un 
kvantitātes mērķus un rādītājus, kas 
pārsniedz 7.a pantā minētos.

Or. en

(Jaunais grozījums balstās uz Reglamenta 62. panta 2. punkta c) apakšpunktu saskaņā ar 
grozījumu Nr. 38/108/157/140/141 no pirmā lasījuma.)

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai panāktu konsekvenci ar referenta ierosināto grozījumu Nr. 18 
vai lai šā grozījuma autori varētu ierosināt stingrāku grozījumu attiecībā uz novēršanas 
mērķiem. Ja novēršanas mērķus nosaka Kopienas līmenī, dalībvalstis var noteikt tikai tādus
mērķus, kas tos pārsniedz.

Grozījums Nr. 215
Richard Seeber

Padomes kopējā nostāja
26. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Atkritumu rašanās novēršanas 
pasākumu rādītājus var pieņemt saskaņā 
ar 36. panta 3. punktā minēto procedūru.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Pamatojoties uz Parlamenta pirmā lasījuma grozījumu (groz. Nr. 70), ir ierosināts svītrot 
3. un 4. punktu.

Grozījums Nr. 216
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
26. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Atkritumu rašanās novēršanas 
pasākumu rādītājus var pieņemt saskaņā 
ar 36. panta 3. punktā minēto procedūru.

svītrots

Or. en

(Jaunais grozījums balstās uz Reglamenta 62. panta 2. punkta c) apakšpunktu saskaņā ar 
grozījumu Nr. 38/108/157/140/141 no pirmā lasījuma.)

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai panāktu konsekvenci ar referenta ierosināto grozījumu Nr. 18 
vai lai šā grozījuma autori varētu ierosināt stingrāku grozījumu attiecībā uz novēršanas 
mērķiem. Ja Komisijai ir jāiesniedz priekšlikums par šiem rādītājiem 2009. gadā, izmantojot 
koplēmuma procedūru, nav vajadzības izmantot komitoloģijas procedūru.

Grozījums Nr. 217
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Padomes kopējā nostāja
28. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai attiecīgām 
ieinteresētām personām un iestādēm un 
sabiedrībai kopumā saskaņā ar 
Direktīvu 2003/35/EK vai – attiecīgā 
gadījumā – Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2001/42/EK 
(2001. gada 27. jūnijs) par noteiktu plānu 

Dalībvalstis nodrošina, lai attiecīgām 
ieinteresētām personām un iestādēm un 
sabiedrībai kopumā saskaņā ar 
Direktīvu 2003/35/EK vai – attiecīgā 
gadījumā – Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2001/42/EK 
(2001. gada 27. jūnijs) par noteiktu plānu 
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un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu23 būtu iespēja piedalīties 
atkritumu apsaimniekošanas plānu un 
atkritumu rašanās novēršanas programmu 
izstrādē un lai tādi dokumenti būtu 
pieejami, kad tie ir izstrādāti. Dalībvalstis 
minētos plānus un programmas ievieto 
publiski pieejamā interneta vietnē.

un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu23 būtu iespēja piedalīties 
atkritumu apsaimniekošanas plānu un 
atkritumu rašanās novēršanas programmu 
izstrādē un lai tādi dokumenti būtu 
pieejami, kad tie ir izstrādāti. Dalībvalstis 
minētos plānus un programmas ievieto 
publiski pieejamā interneta vietnē. 
Dalībvalstis nodrošina, ka atkritumu 
apsaimniekošanas jomā pieņemtie valsts 
iestāžu lēmumi vai to apsaimniekotāju 
lēmumi, kas rīkojas šo iestāžu vārdā, 
paredz sabiedrības līdzdalību, 
informēšanu un tiesas pieejamību 
saskaņā ar Direktīvu 2003/35/EK1, ja šie 
lēmumi attiecas uz atkritumu pārstrādes, 
reģenerācijas vai likvidēšanas modeļa vai 
attiecīgo iekārtu atrašanās vietas izvēli. 
1 OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 2003/35/EK atkritumu apsaimniekošanas jomā ir jāparedz sabiedrības 
līdzdalība un informēšana, kā arī apstrīdēšanas līdzekļi. Līdztekus vajadzībai nodrošināt 
līdzdalību un informāciju, ko pieprasa pilsoniskā sabiedrība un attiecīgās valsts iestādes un 
uzņēmumi, šīs garantijas ir ļoti būtiskas, lai sabiedrība pēc iespējas vairāk atbalstītu izvēlētās 
metodes, no kā ir atkarīga to veiksmīga īstenošana.

Grozījums Nr. 218
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
29.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

29. pants
Līdz ...* Komisija sagatavo ziņojumu ar 
mērķi apsvērt pasākumus, kuri var dot 
ieguldījumu 1. un 11. pantā noteikto 
mērķu efektīvākai īstenošanai. Ziņojumu 
kopā ar attiecīgiem priekšlikumiem 
vajadzības gadījumā nosūta Eiropas 
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Parlamentam un Padomei sešu mēnešu 
laikā pēc tā pabeigšanas.
Ziņojumā jo īpaši ir jāapsver, vai grozīt 
II pielikumu, lai:
a) neiekļautu gadījumus, kad sarakstā 
uzskaitītās darbības vai secīgu sarakstā 
uzskaitīto darbību kopums nerada 
pietiekami lielu atkritumu apjomu vai 
vērtību, lai tas būtu lietderīgs un atbilstu 
1. pantā izklāstītajam mērķim,
b) paredzētu gadījumus, kad sarakstā 
uzskaitītās darbības vai secīgu sarakstā 
uzskaitīto darbību kopums nerada 
pietiekami lielu atkritumu daudzumu vai 
vērtību pretstatā reģenerācijas darbībās 
vai reģenerācijas darbību kopumā 
patērēto atkritumu apjomam, lai 
nodrošinātu 1. pantā izklāstītā mērķa 
sasniegšanu.

Or. en

(Reģenerācija ļoti bieži ir secīgu atsevišķu reģenerācijas darbību kopums, kurā katra no 
darbībām optimizē rezultātu. Daudzos gadījumos pirmajā darbībā tiek apstrādāta vērtīgākā 

atkritumu viela, kas daudzuma ziņā var būt mazākā. Nākamajā darbībā var apstrādāt nākamo 
vielu un tā tālāk.)

Pamatojums

Ja attiecībā uz iekļaušanu II pielikuma sarakstā tiek izvērtēta tikai viena darbība, tas var 
radīt neatbilstīgus rezultātus. Lai iegūtu patiesu priekšstatu, ir jāizvērtē nevis atsevišķa 
darbība, bet viss savstarpēji saistīto reģenerācijas darbību kopums.

Grozījums Nr. 219
Anne Ferreira

Padomes kopējā nostāja
31. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Dalībvalstis var ņemt vērā reģistrācijas, 
kas veiktas saskaņā ar Kopienas vides 
vadības un audita sistēmu (EMAS), jo 

svītrots
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īpaši saistībā ar pārbaužu biežumu un 
intensitāti.

Or. fr

Pamatojums

Pārbaužu vērtība un to radītais administratīvais slogs ir proporcionāls to sniegtajam 
labumam vides aizsardzības un sabiedrības veselības jomā. Tas, ka uzņēmums ir reģistrēts 
vides vadības un revīzijas sistēmā (EMAS), nenozīmē, ka ir jāsamazina uzraudzība vai 
pārbaudes. 

Šis ir bīstams noteikums, tāpēc tas ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 220
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
32. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Uzskaites datus par bīstamiem 
atkritumiem uzglabā vismaz trīs gadus, 
izņemot uzņēmumos, kas pārvadā 
bīstamus atkritumus un kam minētie dati 
jāglabā vismaz 12 mēnešus.

2. Uzskaites datus par bīstamajiem 
atkritumiem uzglabā vismaz piecus gadus.

Dokumentāri pierādījumi tam, ka ir veiktas 
apsaimniekošanas darbības, ir jāiesniedz 
pēc kompetento iestāžu vai iepriekšējā 
atkritumu īpašnieka lūguma.

Dokumentāri pierādījumi tam, ka ir veiktas 
apsaimniekošanas darbības, ir jāiesniedz 
pēc kompetento iestāžu vai iepriekšējā 
atkritumu īpašnieka lūguma.

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
kompetentās iestādes reģistrē visus 
IV nodaļā minētos uzņēmumus, un var 
pieprasīt šiem uzņēmumiem iesniegt 
ziņojumus.

Or. en

(Atkārtots pirmā lasījuma grozījums Nr. 74.)
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Pamatojums

Bīstamo atkritumu apstrāde un pārvadāšana ir nopietns jautājums. Uzskaites datus par šīm 
abām darbībām uzglabā piecus gadus, lai nodrošinātu pietiekamu izsekojamību. Reģistrā ir 
jāievada visi uzņēmumi, kas darbojas atkritumu jomā.

Grozījums Nr. 221
Karin Scheele

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4.a Ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc 
direktīvas stāšanās spēkā Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz 
Komisijas ziņojumu un tam pievienoto 
priekšlikumu, pārskata II pielikuma R1 
zemsvītras piezīmē minēto sadedzināšanas 
iekārtu formulu.
Komisijas ziņojumu izstrādā, apkopojot 
dalībvalstu paziņojumus par 
sadedzināšanas iekārtām to teritorijā, kas 
atzītas par reģenerācijas iekārtām, 
izmantojot II pielikuma R1 zemsvītras 
piezīmē minēto formulu. Komisijas 
ziņojumā pārskata, vai šī formula ir 
devusi gaidītos rezultātus un būtiski 
veicinājusi energoefektīvu sadedzināšanas 
iekārtu celtniecību un izmantošanu.
Lai kompetentā iestāde saskaņā ar 
II pielikuma R1 zemsvītras piezīmi iekārtu 
atzītu par reģenerācijas vai apglabāšanas 
iekārtu, iekārtas apsaimniekotājam jo 
īpaši ir jānorāda atkritumu apstrādei 
nepieciešamais maksas enerģijas un 
izdalītās enerģijas (elektriskā un termālā) 
daudzums.

Or. de

Pamatojums

Šis kompromiss pamatojas uz pirmajā lasījumā pieņemtā grozījuma Nr. 83 mērķi, kas 
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paredzēja svītrot energoefektivitātes formulu, un tam galvenokārt vajadzētu nodrošināt 
pārredzamību attiecībā uz sadedzināšanas iekārtu un reģenerācijas iekārtu klasifikāciju, kā 
arī pārskatīt minēto formulu, lai redzētu, vai tā ir sniegusi gaidīto rezultātu. 

Grozījums Nr. 222
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
34.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

34.a pants
Atkritumu apsaimniekošanas apspriežu 

forums
1. Komisija izveido atkritumu 
apsaimniekošanas apspriežu forumu.
2. Apspriežu forums atbalsta šīs direktīvas 
un citu Kopienas tiesību aktu atkritumu 
jomā efektīvu īstenošanu. Šajā sakarā 
forumu izmanto, lai apmainītos ar 
informāciju par labāko atkritumu 
apsaimniekošanas praksi, veicinātu 
īstenošanas pamatnostādņu izstrādi un 
sniegtu padomus par turpmāku ES tiesību 
aktu izstrādi atkritumu jomā. 
3. Apspriežu forumu vada Komisija un tas 
proporcionāli sastāv no dalībvalstu 
pārstāvjiem un visām apsaimniekošanas 
jautājumos ieinteresētajām grupām, 
piemēram, rūpniecības, tostarp MVU un 
amatniecības, arodbiedrību, tirgotāju, 
mazumtirgotāju, vides aizsardzības grupu 
un patērētāju organizāciju pārstāvjiem.

Or. en

(Grozītā formā atkārtots grozījums Nr. 80 no pirmā lasījuma.)

Pamatojums

Komisija ir izveidojusi apspriežu forumus gaisa kvalitātes un ūdens resursu tiesību aktu jomā. 
Tie palīdz agrīni risināt problēmas un tādējādi uzlabo tiesību aktu īstenošanu. Vajadzētu 
izveidot līdzīgu apspriežu forumu arī atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu jomā.  
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Nepietiek tikai, no vienas puses, sazināties ar dalībvalstīm un, no otras puses, divpusēji 
apspriesties ar pārējām ieinteresētajām pusēm.

Grozījums Nr. 223
Duarte Freitas

Padomes kopējā nostāja
34.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

34.a pants

Atkritumu apsaimniekošanas apspriežu 
forums

1. Komisija izveido atkritumu 
apsaimniekošanas apspriežu forumu.
2. Apspriežu foruma mērķis ir atbalstīt šīs 
direktīvas un citu Kopienas tiesību aktu 
atkritumu jomā efektīvu īstenošanu, 
veicot šādas darbības:
– informācijas apmaiņu par labāko 
praksi;
– īstenošanas pamatnostādņu izstrādi; un
– sniedzot padomus par turpmāku ES 
tiesību aktu izstrādi atkritumu 
apsaimniekošanas jomā.
3. Apspriežu forumu vada Komisija un tas 
proporcionāli sastāv no dalībvalstu 
pārstāvjiem un visām apsaimniekošanas 
jautājumos ieinteresētajām grupām, 
piemēram, rūpniecības, arodbiedrību, 
mazumtirgotāju, vides aizsardzības grupu 
un patērētāju organizāciju pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Atšķirībā no gaisa un ūdens aizsardzības jomas Komisija neizveidoja dalībvalstīm un 
ieinteresētajām pusēm vienotu forumu, lai atbalstītu ES tiesību aktu īstenošanu un izstrādi 
atkritumu apsaimniekošanas jomā. Vienlaikus atkritumu apsaimniekošanas jomā ir daudz 
vairāk tiesas procesu, kas saistīti ar pieļautajiem pārkāpumiem.
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(Pamatojas uz grozījumu Nr. 80, ko pieņēma pirmajā lasījumā)

Grozījums Nr. 224
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Padomes kopējā nostāja
34.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

34.a pants
Atkritumu apsaimniekošanas apspriežu 

forums
1. Komisija izveido dalībvalstīm un 
ieinteresētajām pusēm paredzētu 
atkritumu apsaimniekošanas apspriežu 
forumu.
2. Apspriežu foruma mērķis ir atbalstīt šīs 
direktīvas un citu Kopienas tiesību aktu 
atkritumu jomā efektīvu īstenošanu, 
veicot šādas darbības:
– informācijas apmaiņu par labāko 
praksi;
– īstenošanas pamatnostādņu izstrādi; un
– sniedzot padomus par turpmāku ES 
tiesību aktu izstrādi atkritumu 
apsaimniekošanas jomā;

Or. en

(Pamatojas uz grozījumu Nr. 80, ko pieņēma pirmajā lasījumā)

Pamatojums

Atšķirībā no gaisa un ūdens aizsardzības jomas Komisija neizveidoja dalībvalstīm un 
ieinteresētajām pusēm vienotu forumu, lai atbalstītu ES tiesību aktu īstenošanu un izstrādi 
atkritumu apsaimniekošanas jomā. Vienlaikus atkritumu apsaimniekošanas jomā ir daudz 
vairāk tiesas procesu, kas saistīti ar pieļautajiem pārkāpumiem, tādējādi būtu lietderīgi 
īstenot plašas ieinteresēto pušu apspriedes.
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Grozījums Nr. 225
Karl-Heinz Florenz

Padomes kopējā nostāja
35. pants – -1. punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

-1. Attiecībā uz 3. panta 1. punktā minēto 
atkritumu definīciju Komisija saskaņā ar 
36. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo 
kontroles procedūru pieņem noteikumus 
par konkrētām patēriņa precēm 
(piemēram, elektroniskām iekārtām un 
nolietotiem transportlīdzekļiem), norādot 
funkcionālos, vides aizsardzības un 
kvalitātes kritērijus, pēc kuriem nosaka, 
kad preces īpašniekam būs nodoms no 
tām atbrīvoties

Or. en

(EP pirmais lasījums, grozījuma Nr. 103 garā.)

Pamatojums

Daudzus atkritumproduktus, jo īpaši elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (EEIA), 
nelikumīgi no ES eksportē kā „preces” uz trešām valstīm, kur tos apstrādā, neņemot vērā 
nekādus veselības un vides aizsardzības apsvērumus. Šāds nelikumīgs eksports ir jāpārtrauc 
ar noteiktiem likumdošanas pasākumiem. Dalībvalstu speciālistu grupa ir pieņēmusi 
pamatnostādnes, kas paredz noteiktus kritērijus, pēc kuriem nosaka, vai lietotā elektroniskā 
iekārta ir uzskatāma par preci vai EEIA.

Grozījums Nr. 226
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Padomes kopējā nostāja
35. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Komisija var izstrādāt pamatnostādnes, 
kā interpretēt reģenerācijas un 
apglabāšanas definīcijas, kas minētas 3. 
panta 14) un 18) punktā.

1. Komisija var izstrādāt pamatnostādnes, 
kā interpretēt reģenerācijas un 
apglabāšanas definīcijas.
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Vajadzības gadījumā precizē II pielikumā 
R 1 minētās sadedzināšanas iekārtu
formulas piemērošanu. Var ņemt vērā 
vietējos klimatiskos apstākļus, piemēram, 
lielu aukstumu un vajadzību pēc apkures, 
ciktāl tie ietekmē tās enerģijas apjomus, ko 
tehniski var izmantot vai saražot elektrības, 
apkures, atvēsinoša vai darbinoša tvaika 
veidā. Var arī ņemt vērā vietējos apstākļus 
tālākajos reģionos, kā atzīts Līguma 
299. panta 2. punkta ceturtajā daļā, un 
Spānijas un Portugāles Pievienošanās akta 
25. pantā minētajās teritorijās. Šos 
pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

1.a Saskaņā ar 20. panta 4. punktu 
precizē minimālo energoefektivitātes 
prasību noteikšanas formulas piemērošanu 
sadedzināšanas iekārtām. Var ņemt vērā 
vietējos klimatiskos apstākļus, piemēram, 
lielu aukstumu un vajadzību pēc apkures, 
ciktāl tie ietekmē tās enerģijas apjomus, ko 
tehniski var izmantot vai saražot elektrības, 
apkures, atvēsinoša vai darbinoša tvaika 
veidā. Var arī ņemt vērā vietējos apstākļus 
tālākajos reģionos, kā atzīts Līguma 
299. panta 2. punkta ceturtajā daļā, un 
Spānijas un Portugāles Pievienošanās akta 
25. pantā minētajās teritorijās. Šos 
pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Pielikumus var grozīt, ņemot vērā 
zinātnes un tehnikas attīstību. Šos 
pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Pielikumus var grozīt, ņemot vērā 
zinātnes un tehnikas attīstību. Šos 
pasākumus, ja tie ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, var 
pieņemt saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

(Jauns teksts Padomes kopējā nostājā)

Pamatojums

Saskaņā ar 20. panta 4. punktu „attiecībā uz jebkuru atļauju, kas attiecas uz sadedzināšanu 
vai līdzsadedzināšanu ar enerģijas reģenerāciju, paredz nosacījumu, ka enerģijas 
reģenerācijai jābūt ar ļoti augstu energoefektivitāti.” Šajā sakarā energoefektivitātes formula 
ir jāpublicē kā tehniska pamatnostādne, kura ir jāpiemēro VISĀM sadedzināšanas iekārtām, 
neatkarīgi no tā, vai tās ir klasificētas kā reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtas.
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Grozījums Nr. 227
Riitta Myller

Padomes kopējā nostāja
35. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Komisija var izstrādāt pamatnostādnes, 
kā interpretēt reģenerācijas un 
apglabāšanas definīcijas, kas minētas 3. 
panta 14) un 18) punktā.

1. Komisija var izstrādāt pamatnostādnes, 
kā interpretēt reģenerācijas un 
apglabāšanas definīcijas.

Vajadzības gadījumā precizē II pielikumā 
R 1 minētās sadedzināšanas iekārtu
formulas piemērošanu. Var ņemt vērā 
vietējos klimatiskos apstākļus, piemēram, 
lielu aukstumu un vajadzību pēc apkures, 
ciktāl tie ietekmē tās enerģijas apjomus, ko 
tehniski var izmantot vai saražot elektrības, 
apkures, atvēsinoša vai darbinoša tvaika 
veidā. Var arī ņemt vērā vietējos apstākļus 
tālākajos reģionos, kā atzīts Līguma 
299. panta 2. punkta ceturtajā daļā, un 
Spānijas un Portugāles Pievienošanās akta 
25. pantā minētajās teritorijās. Šos 
pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

1.a Saskaņā ar 20. panta 4. punktu 
precizē minimālo energoefektivitātes 
prasību noteikšanas formulas piemērošanu 
sadedzināšanas iekārtām. Var ņemt vērā 
vietējos klimatiskos apstākļus, piemēram, 
lielu aukstumu un vajadzību pēc apkures, 
ciktāl tie ietekmē tās enerģijas apjomus, ko 
tehniski var izmantot vai saražot elektrības, 
apkures, atvēsinoša vai darbinoša tvaika 
veidā. Var arī ņemt vērā vietējos apstākļus 
tālākajos reģionos, kā atzīts Līguma 
299. panta 2. punkta ceturtajā daļā, un 
Spānijas un Portugāles Pievienošanās akta 
25. pantā minētajās teritorijās. Šos 
pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Pielikumus var grozīt, ņemot vērā 
zinātnes un tehnikas attīstību. Šos 
pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Pielikumus var grozīt, ņemot vērā 
zinātnes un tehnikas attīstību. Šos 
pasākumus, ja tie ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, var 
pieņemt saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

(Jauns teksts Padomes kopējā nostājā)

Pamatojums

Saskaņā ar 20. panta 4. punktu „attiecībā uz jebkuru atļauju, kas attiecas uz sadedzināšanu 
vai līdzsadedzināšanu ar enerģijas reģenerāciju, paredz nosacījumu, ka enerģijas 
reģenerācijai jābūt ar ļoti augstu energoefektivitāti.” Šajā sakarā energoefektivitātes formula 
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ir jāpublicē kā tehniska pamatnostādne, kura ir jāpiemēro VISĀM sadedzināšanas iekārtām, 
neatkarīgi no tā, vai tās ir klasificētas kā reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtas. Tas visām 
Eiropas sadedzināšanas rūpnīcām radītu līdzvērtīgus konkurences noteikumus.

Grozījums Nr. 228
María Sornosa Martínez

Padomes kopējā nostāja
35. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Komisija var izstrādāt pamatnostādnes, 
kā interpretēt reģenerācijas un 
apglabāšanas definīcijas, kas minētas 3. 
panta 14) un 18) punktā.

1. Komisija var izstrādāt pamatnostādnes, 
kā interpretēt reģenerācijas un 
apglabāšanas definīcijas.

Vajadzības gadījumā precizē II pielikumā 
R 1 minētās sadedzināšanas iekārtu 
formulas piemērošanu. Var ņemt vērā 
vietējos klimatiskos apstākļus, piemēram, 
lielu aukstumu un vajadzību pēc apkures, 
ciktāl tie ietekmē tās enerģijas apjomus, ko 
tehniski var izmantot vai saražot elektrības, 
apkures, atvēsinoša vai darbinoša tvaika 
veidā. Var arī ņemt vērā vietējos apstākļus 
tālākajos reģionos, kā atzīts Līguma 
299. panta 2. punkta ceturtajā daļā, un 
Spānijas un Portugāles Pievienošanās akta 
25. pantā minētajās teritorijās. Šos 
pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

1.a Saskaņā ar 20. panta 4. punktu 
precizē minimālo energoefektivitātes 
prasību noteikšanas formulas piemērošanu 
sadedzināšanas iekārtām. Var ņemt vērā 
vietējos klimatiskos apstākļus, piemēram, 
lielu aukstumu un vajadzību pēc apkures, 
ciktāl tie ietekmē tās enerģijas apjomus, ko 
tehniski var izmantot vai saražot elektrības, 
apkures, atvēsinoša vai darbinoša tvaika 
veidā. Var arī ņemt vērā vietējos apstākļus 
tālākajos reģionos, kā atzīts Līguma 
299. panta 2. punkta ceturtajā daļā, un 
Spānijas un Portugāles Pievienošanās akta 
25. pantā minētajās teritorijās. Šos 
pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Pielikumus var grozīt, ņemot vērā 
zinātnes un tehnikas attīstību. Šos 
pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Pielikumus var grozīt, ņemot vērā 
zinātnes un tehnikas attīstību. Šos 
pasākumus, ja tie ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, var 
pieņemt saskaņā ar 36. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

(Jauns teksts Padomes kopējā nostājā)
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Pamatojums

Saskaņā ar 20. panta 4. punktu „attiecībā uz jebkuru atļauju, kas attiecas uz sadedzināšanu 
vai līdzsadedzināšanu ar enerģijas reģenerāciju, paredz nosacījumu, ka enerģijas 
reģenerācijai jābūt ar ļoti augstu energoefektivitāti.” Šajā sakarā energoefektivitātes formula 
ir jāpublicē kā tehniska pamatnostādne, kura ir jāpiemēro VISĀM sadedzināšanas iekārtām, 
neatkarīgi no tā, vai tās ir klasificētas kā reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtas. Tas visām 
Eiropas sadedzināšanas rūpnīcām radītu līdzvērtīgus konkurences noteikumus un vides
aizsardzības līmeni, kā arī veicinātu energoefektivitāti, kas pēc Komisijas teiktā ir tās mērķis.

II pielikumā minētajā klasifikācijā galvenokārt ietilpst būtiski direktīvas elementi. Ar 
komitoloģijas procedūru var grozīt tikai nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 229
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
35. pants – 1. punkts – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Vajadzības gadījumā precizē II pielikumā 
R 1 minētās sadedzināšanas iekārtu 
formulas piemērošanu. Var ņemt vērā 
vietējos klimatiskos apstākļus, piemēram, 
lielu aukstumu un vajadzību pēc apkures, 
ciktāl tie ietekmē tās enerģijas apjomus, 
ko tehniski var izmantot vai saražot 
elektrības, apkures, atvēsinoša vai 
darbinoša tvaika veidā. Var arī ņemt vērā 
vietējos apstākļus tālākajos reģionos, kā 
atzīts Līguma 299. panta 2. punkta 
ceturtajā daļā, un Spānijas un Portugāles 
Pievienošanās akta 25. pantā minētajās 
teritorijās. Šos pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
36. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 36. panta 2. punktā
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

(Jauns grozījums jaunajam tekstam Padomes kopējā nostājā, lai nodrošinātu konsekvenci ar 
pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 83.)
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Pamatojums

Ar kopējo nostāju pārklasificētu dažas sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtas par 
reģenerācijas darbībām, pat ja tās neatbilst labākajai pieejamajai tehnoloģijai. Šāda 
pārklasificēšana sadedzināšanas iekārtām piesaistītu jaunus ieguldījumus un tādējādi tiešā 
veidā mazinātu ieguldījumus, kas vajadzīgi atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, —
darbībām, kas ietaupa vairāk enerģijas un dabas resursu nekā dedzināšana „reģenerē”. 
Tādēļ no kopējās nostājas jāsvītro jebkāda šāda pārklasificēšana. Atbilstošāk šādus 
efektivitātes apsvērumus būtu risināt, pārskatot IPPC direktīvu , kā arī atkritumu 
sadedzināšanas direktīvu.
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Grozījums Nr. 230
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Padomes kopējā nostāja
-I pielikums (jauns)

Parlamenta izdarītie grozījumi

-I PIELIKUMS

Lēmumu pieņemšanas shēma, lai nodalītu atkritumus no blakusproduktiem

Or. en

Vai materiāls ir ražots pēc plāna?
(Vai ražošanas  
process ir mainīts, lai 
saražotu materiālu?)

Ja materiāls ir ražošanas
atliekvielas –  piemēro turpmāk norādītās 
pārbaudes

Vai materiāla
izmantojums ir skaidrs?

Vai materiālu var izmantot 
bez turpmākas pārstrādes, kas
nav parastā pārstrāde, ar ko
saprot ražošanas procesa  neatņemamu
daļu)?

Materiāls ir atkritumi

Materiāls ir atkritumi

Vai materiāls ir saražots procesā, kas ir 
ražošanas  procesa neatņemama daļa?

Tādā gadījumā materiāls 
ir bezatkritumu-
blakusprodukts

JĀ

JĀ

JĀ

JĀ

JĀ

 NĒ

 NĒ

NĒ

 NĒ

Materiāls ir
produkts, nevis
ražošanas 
atliekvielas

Materiāls ir atkritumi

Materiāls ir atkritumi

 NĒ

Vai materiāla paredzētā 
izmantošana ir likumīga?
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Pamatojums

Saskaņā ar Reglamenta 62. panta 1. punktu Komisijas paziņojumu (2007. gada 21. februāris 
(COM(2007)59) var uzskatīt par jaunu faktu, kas izdots pēc pirmā lasījuma (2007. gada 
13. februārī). Šī paziņojuma II pielikumā minētā lēmumu pieņemšanas shēma ir lielisks 
instruments, pēc kā noteikt, vai konkrētie materiāli ir blakusprodukti vai atkritumi, un 
tādējādi to vajadzētu iekļaut atkritumu pamatdirektīvā.

Grozījums Nr. 231
Evangelia Tzampazi

Padomes kopējā nostāja
I pielikums – D7 punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

D 7 Izgāšana jūrā vai okeānā, arī 
apglabāšana jūras gultnē 

svītrots

Or. en

Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījums. Ir jāaizliedz atkritumu izgāšana jūrā, jo tas nav droši 
ilgtermiņā. 

Grozījums Nr. 232
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Padomes kopējā nostāja
I pielikums – D13 punkts – 2. zemsvītras piezīme

Padomes kopējā nostāja Grozījums

 Ja nav cita piemērota D koda, tas var 
ietvert iepriekšējas darbības pirms 
apglabāšanas, tostarp pirmsapstrādi, inter 
alia, šķirošanu, saspiešanu, presēšanu, 
granulēšanu, žāvēšanu, smalcināšanu, 
kondicionēšanu vai nošķiršanu, pirms 
izmanto kādu no D 1 līdz D 12 minētajiem 
paņēmieniem.

 Ja nav cita piemērota D koda, tas var 
ietvert sagatavošanu pirms apglabāšanas, 
piemēram, inter alia, šķirošanu, 
saspiešanu, presēšanu, granulēšanu, 
žāvēšanu, smalcināšanu, kondicionēšanu 
vai nošķiršanu, pirms izmanto kādu no D 1 
līdz D 12 minētajiem paņēmieniem. Tas 
arī attiecas uz gadījumiem, kad pēc 
sagatavošanas var izmantot R1 līdz R11 
sarakstā minētās darbības, bet sākotnēji 
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nav skaidri zināms, vai tas būs vajadzīgs.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē Padomes pievienotā jaunā zemsvītras piezīme, lai būtu skaidrs, ka sagatavošanas 
darbības, pēc kurām neveiks reģenerāciju, uzskatīs par apglabāšanu.

Grozījums Nr. 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Padomes kopējā nostāja
I pielikums – D13 punkts – 2. zemsvītras piezīme

Padomes kopējā nostāja Grozījums

  Ja nav cita piemērota D koda, tas var 
ietvert iepriekšējas darbības pirms 
apglabāšanas, tostarp pirmsapstrādi, inter 
alia, šķirošanu, saspiešanu, presēšanu, 
granulēšanu, žāvēšanu, smalcināšanu, 
kondicionēšanu vai nošķiršanu, pirms 
izmanto kādu no D 1 līdz D 12 minētajiem 
paņēmieniem.

  Ja nav cita piemērota D koda, tas var 
ietvert sagatavošanas darbības pirms 
apglabāšanas, tostarp pirmsapstrādi, inter 
alia, šķirošanu, saspiešanu, presēšanu, 
granulēšanu, žāvēšanu, smalcināšanu, 
kondicionēšanu vai nošķiršanu, pirms 
izmanto kādu no D 1 līdz D 12 minētajiem 
paņēmieniem. Tas arī attiecas uz 
gadījumiem, kad pēc sagatavošanas var 
izmantot R1 līdz R11 sarakstā minētos 
pasākumus, bet sākotnēji nav skaidri 
zināms, vai tas būs vajadzīgs. 

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. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen. 
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Grozījums Nr. 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Padomes kopējā nostāja
I pielikums – D15a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

D 15.a Pārstrāde, kas nav minēta citur 
šajā pielikumā un kuras dēļ veidojas 
galīgi savienojumi vai maisījumi, kurus 
apglabā, izmantojot kādu no D 1 līdz D 15 
punktā vai II pielikumā minētajām 
darbībām.

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. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen.

Grozījums Nr. 235
Riitta Myller

Padomes kopējā nostāja
II pielikums – R1 punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

R1 Izmanto galvenokārt kā degvielu vai 
citu līdzekli enerģijas ražošanai*.
_______

svītrots

* Tas ietver cieto sadzīves atkritumu 
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apstrādei īpaši paredzētas atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas tikai tad, ja to 
energoefektivitāte ir līdzvērtīga vai lielāka 
par: 
 0,60 – iekārtām, kas saskaņā ar 
piemērojamiem Kopienas tiesību aktiem 
darbojas un kam piešķirta atļauja pirms 
2009. gada 1. janvāra, -
 0,65 – iekārtām, kam piešķirta atļauja 
pēc 2008. gada 31. decembra,
to aprēķinot ar šādu formulu:
energoefektivitāte = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x? (Ew + Ef)),
kur
Ep ir enerģijas apjoms, kas gadā saražots 
kā siltums vai elektrība. To aprēķina, 
enerģiju elektrības formā reizinot ar 2,6 
un komerciālos nolūkos ražotu siltuma 
apjomu reizinot ar 1,1 (gigadžouli gadā)
Ef ir tās enerģijas apjoms, ko sistēmā 
gada laikā ievada no degvielām, kas rada 
tvaikus (gigadžouli gadā).
Ew ir apstrādātajos atkritumos ietvertais 
enerģijas apjoms gadā, kas aprēķināts, 
izmantojot atkritumu mazāko kopējo 
siltumietilpību (gigadžouli gadā).
Ei ir tās enerģijas apjoms, ko gada laikā 
importē, izņemot Ew un Ef (gigadžouli 
gadā)
0,97 ir koeficients, kas atspoguļo smago 
pelnu un izstarošanas dēļ zudušu 
enerģiju.
Šo formulu izmanto saskaņā ar atsauces 
dokumentu par labākajām pieejamām 
metodēm atkritumu sadedzināšanai. 

Or. en

(Atkārto pirmajā lasījumā (2007. gada 13. februāris — OV C 287 E, 29.11.2007., 136. lpp.) 
pieņemtā grozījuma Nr. 83 saturu.)
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Pamatojums

Saskaņā ar 35. pantu izstrādājamās tehniskās pamatnostādnes ir piemērotākie dokumenti, 
kuros izstrādāt formulu, kas būtu labākā pieejamā metode sadzīves atkritumu sadedzināšanas 
iekārtu energoefektivitātes aprēķināšanā. Minēto direktīvu pārskatīšanas laikā ir iespējams 
pienācīgi un pareizi izpētīt, kurš ir vislabākais koeficients apvienotai siltuma un 
elektroenerģijas izmantošanai.

Grozījums Nr. 236
María Sornosa Martínez

Padomes kopējā nostāja
II pielikums – R1 punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

R1 Izmanto galvenokārt kā degvielu vai 
citu līdzekli enerģijas ražošanai*.
_______

svītrots

* Tas ietver cieto sadzīves atkritumu 
apstrādei īpaši paredzētas atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas tikai tad, ja to 
energoefektivitāte ir līdzvērtīga vai lielāka 
par: 
 0,60 – iekārtām, kas saskaņā ar 
piemērojamiem Kopienas tiesību aktiem 
darbojas un kam piešķirta atļauja pirms 
2009. gada 1. janvāra, -
 0,65 – iekārtām, kam piešķirta atļauja 
pēc 2008. gada 31. decembra,
to aprēķinot ar šādu formulu:
energoefektivitāte = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
kur
Ep ir enerģijas apjoms, kas gadā saražots 
kā siltums vai elektrība. To aprēķina, 
enerģiju elektrības formā reizinot ar 2,6 
un komerciālos nolūkos ražotu siltuma 
apjomu reizinot ar 1,1 (gigadžouli gadā)
Ef ir tās enerģijas apjoms, ko sistēmā 
gada laikā ievada no degvielām, kas rada 
tvaikus (gigadžouli gadā).
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Ew ir apstrādātajos atkritumos ietvertais 
enerģijas apjoms gadā, kas aprēķināts, 
izmantojot atkritumu mazāko kopējo 
siltumietilpību (gigadžouli gadā).
Ei ir tās enerģijas apjoms, ko gada laikā 
importē, izņemot Ew un Ef (gigadžouli 
gadā)
0,97 ir koeficients, kas atspoguļo smago 
pelnu un izstarošanas dēļ zudušu 
enerģiju.
Šo formulu izmanto saskaņā ar atsauces 
dokumentu par labākajām pieejamām 
metodēm atkritumu sadedzināšanai. 

Or. en

(Atkārto pirmajā lasījumā (2007. gada 13. februāris — OV C 287 E, 29.11.2007., 136. lpp.) 
pieņemtā grozījuma Nr. 83 saturu.)

Pamatojums

Saskaņā ar 35. pantu izstrādājamās tehniskās pamatnostādnes ir piemērotākie dokumenti, 
kuros izstrādāt formulu, kas būtu labākā pieejamā metode sadzīves atkritumu sadedzināšanas 
iekārtu energoefektivitātes aprēķināšanā. Minēto direktīvu pārskatīšanas laikā ir iespējams 
pienācīgi un pareizi izpētīt, kurš ir vislabākais koeficients apvienotai siltuma un 
elektroenerģijas izmantošanai.

Grozījums Nr. 237
Jill Evans, Caroline Lucas

Padomes kopējā nostāja
II pielikums – R1 punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

R1 Izmanto galvenokārt kā degvielu vai 
citu līdzekli enerģijas ražošanai*.
_______

svītrots

* Tas ietver cieto sadzīves atkritumu 
apstrādei īpaši paredzētas atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas tikai tad, ja to 
energoefektivitāte ir līdzvērtīga vai lielāka 
par: 
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 0,60 – iekārtām, kas saskaņā ar 
piemērojamiem Kopienas tiesību aktiem 
darbojas un kam piešķirta atļauja pirms 
2009. gada 1. janvāra, -
 0,65 – iekārtām, kam piešķirta atļauja 
pēc 2008. gada 31. decembra,
to aprēķinot ar šādu formulu:
energoefektivitāte = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
kur
Ep ir enerģijas apjoms, kas gadā saražots 
kā siltums vai elektrība. To aprēķina, 
enerģiju elektrības formā reizinot ar 2,6 
un komerciālos nolūkos ražotu siltuma 
apjomu reizinot ar 1,1 (gigadžouli gadā)
Ef ir tās enerģijas apjoms, ko sistēmā 
gada laikā ievada no degvielām, kas rada 
tvaikus (gigadžouli gadā).
Ew ir apstrādātajos atkritumos ietvertais 
enerģijas apjoms gadā, kas aprēķināts, 
izmantojot atkritumu mazāko kopējo 
siltumietilpību (gigadžouli gadā).
Ei ir tās enerģijas apjoms, ko gada laikā 
importē, izņemot Ew un Ef (gigadžouli 
gadā)
0,97 ir koeficients, kas atspoguļo smago 
pelnu un izstarošanas dēļ zudušu 
enerģiju.
Šo formulu izmanto saskaņā ar atsauces 
dokumentu par labākajām pieejamām 
metodēm atkritumu sadedzināšanai. 

Or. en

(Pirmā lasījuma grozījuma Nr. 83 atjaunojums.)

Pamatojums

Ar kopējo nostāju pārklasificētu dažas sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtas par 
reģenerācijas darbībām, pat ja tās neatbilst labākajai pieejamajai tehnoloģijai. Šāda 
pārklasificēšana sadedzināšanas iekārtām piesaistītu jaunus ieguldījumus, un tādējādi tiešā 
veidā mazinātu ieguldījumus, kas vajadzīgi atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, —
darbībām, kas ietaupa vairāk enerģijas un dabas resursu nekā dedzināšana „reģenerē”. 
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Tādēļ no kopējās nostājas jāsvītro jebkāda šāda pārklasificēšana. Atbilstošāk šādus 
efektivitātes apsvērumus būtu risināt, pārskatot IPPC direktīvu , kā arī atkritumu 
sadedzināšanas direktīvu.

Grozījums Nr. 238
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Padomes kopējā nostāja
II pielikums – R1 punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

R1 Izmanto galvenokārt kā degvielu vai 
citu līdzekli enerģijas ražošanai*.

_______

R 1 Izmanto galvenokārt kā degvielu vai 
citu līdzekli enerģijas ražošanai

* Tas ietver cieto sadzīves atkritumu 
apstrādei īpaši paredzētas atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas tikai tad, ja to 
energoefektivitāte ir līdzvērtīga vai lielāka 
par: 
 0,60 – iekārtām, kas saskaņā ar 
piemērojamiem Kopienas tiesību aktiem 
darbojas un kam piešķirta atļauja pirms 
2009. gada 1. janvāra, -
 0,65 – iekārtām, kam piešķirta atļauja 
pēc 2008. gada 31. decembra,
to aprēķinot ar šādu formulu:
energoefektivitāte = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
kur
Ep ir enerģijas apjoms, kas gadā saražots 
kā siltums vai elektrība. To aprēķina, 
enerģiju elektrības formā reizinot ar 2,6 
un komerciālos nolūkos ražotu siltuma 
apjomu reizinot ar 1,1 (gigadžouli gadā)
Ef ir tās enerģijas apjoms, ko sistēmā 
gada laikā ievada no degvielām, kas rada 
tvaikus (gigadžouli gadā).
Ew ir apstrādātajos atkritumos ietvertais 
enerģijas apjoms gadā, kas aprēķināts, 
izmantojot atkritumu mazāko kopējo 
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siltumietilpību (gigadžouli gadā).
Ei ir tās enerģijas apjoms, ko gada laikā 
importē, izņemot Ew un Ef (gigadžouli 
gadā)
0,97 ir koeficients, kas atspoguļo smago 
pelnu un izstarošanas dēļ zudušu 
enerģiju.
Šo formulu izmanto saskaņā ar atsauces 
dokumentu par labākajām pieejamām 
metodēm atkritumu sadedzināšanai. 

Or. en

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtā grozījuma Nr. 83 atkārtota iesniegšana.

Grozījums Nr. 239
Karin Scheele

Padomes kopējā nostāja
II pielikums – R1 punkts – 1. zemsvītras piezīme

Padomes kopējā nostāja Grozījums

* Tas ietver cieto sadzīves atkritumu 
apstrādei īpaši paredzētas atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas tikai tad, ja to 
energoefektivitāte ir līdzvērtīga vai lielāka 
par: 

svītrots

 0,60 – iekārtām, kas saskaņā ar 
piemērojamiem Kopienas tiesību aktiem 
darbojas un kam piešķirta atļauja pirms 
2009. gada 1. janvāra, -
0,65 – iekārtām, kam piešķirta atļauja pēc 
2008. gada 31. decembra,
to aprēķinot ar šādu formulu:
energoefektivitāte = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
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kur
Ep ir enerģijas apjoms, kas gadā saražots 
kā siltums vai elektrība. To aprēķina, 
enerģiju elektrības formā reizinot ar 2,6 
un komerciālos nolūkos ražotu siltuma 
apjomu reizinot ar 1,1 (gigadžouli gadā)
Ef ir tās enerģijas apjoms, ko sistēmā 
gada laikā ievada no degvielām, kas rada 
tvaikus (gigadžouli gadā).
Ew ir apstrādātajos atkritumos ietvertais 
enerģijas apjoms gadā, kas aprēķināts, 
izmantojot atkritumu mazāko kopējo 
siltumietilpību (gigadžouli gadā).
Ei ir tās enerģijas apjoms, ko gada laikā 
importē, izņemot Ew un Ef (gigadžouli 
gadā)
0,97 ir koeficients, kas atspoguļo smago 
pelnu un izstarošanas dēļ zudušu 
enerģiju.
Šo formulu izmanto saskaņā ar atsauces 
dokumentu par labākajām pieejamām 
metodēm atkritumu sadedzināšanai.

Or. de

Pamatojums

Pamatojoties uz pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 83, ir jāsvītro energoefektivitātes 
formula. 

Komisija jau ir iesniegusi grozījumu IPPC direktīvai, ar kuru vajadzētu grozīt vai tajā iekļaut 
Atkritumu sadedzināšanas direktīvu. Ievērojot  visaptverošu pieeju, sadedzināšanas iekārtu 
energoefektivitātes jautājumu vajadzētu izskatīt apspriedēs par IPPC direktīvas grozīšanu.

Grozījums Nr. 240
Kader Arif

Padomes kopējā nostāja
II pielikums – R1 punkts – 1. zemsvītras piezīme

Padomes kopējā nostāja Grozījums



PE402.912v01-00 100/106 AM\712783LV.doc

LV

* Tas ietver cieto sadzīves atkritumu 
apstrādei īpaši paredzētas atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas tikai tad, ja to 
energoefektivitāte ir līdzvērtīga vai lielāka 
par: 

svītrots

0,60 – iekārtām, kas saskaņā ar 
piemērojamiem Kopienas tiesību aktiem 
darbojas un kam piešķirta atļauja pirms 
2009. gada 1. janvāra, -
0,65 – iekārtām, kam piešķirta atļauja pēc 
2008. gada 31. decembra, 
to aprēķinot ar šādu formulu:
energoefektivitāte = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
kur
Ep ir enerģijas apjoms, kas gadā saražots 
kā siltums vai elektrība. To aprēķina, 
enerģiju elektrības formā reizinot ar 2,6 
un komerciālos nolūkos ražotu siltuma 
apjomu reizinot ar 1,1 (gigadžouli gadā)
Ef ir tās enerģijas apjoms, ko sistēmā 
gada laikā ievada no degvielām, kas rada 
tvaikus (gigadžouli gadā).
Ew ir apstrādātajos atkritumos ietvertais 
enerģijas apjoms gadā, kas aprēķināts, 
izmantojot atkritumu mazāko kopējo 
siltumietilpību (gigadžouli gadā).
Ei ir tās enerģijas apjoms, ko gada laikā 
importē, izņemot Ew un Ef (gigadžouli 
gadā)
0,97 ir koeficients, kas atspoguļo smago 
pelnu un izstarošanas dēļ zudušu 
enerģiju.
Šo formulu izmanto saskaņā ar atsauces 
dokumentu par labākajām pieejamām 
metodēm atkritumu sadedzināšanai.

Or. fr

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtā grozījuma Nr. 83 atkārtota iesniegšana.
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Grozījums Nr. 241
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Padomes kopējā nostāja
II pielikums – R1 punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

R1 Izmanto galvenokārt kā degvielu vai 
citu līdzekli enerģijas ražošanai*.

_______

R 1 Izmanto galvenokārt kā degvielu vai 
citu līdzekli enerģijas ražošanai

* Tas ietver cieto sadzīves atkritumu 
apstrādei īpaši paredzētas atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas tikai tad, ja to 
energoefektivitāte ir līdzvērtīga vai lielāka 
par: 
 0,60 – iekārtām, kas saskaņā ar 
piemērojamiem Kopienas tiesību aktiem 
darbojas un kam piešķirta atļauja pirms 
2009. gada 1. janvāra, -
 0,65 – iekārtām, kam piešķirta atļauja 
pēc 2008. gada 31. decembra,
to aprēķinot ar šādu formulu:
energoefektivitāte = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
kur
Ep ir enerģijas apjoms, kas gadā saražots 
kā siltums vai elektrība. To aprēķina, 
enerģiju elektrības formā reizinot ar 2,6 
un komerciālos nolūkos ražotu siltuma 
apjomu reizinot ar 1,1 (gigadžouli gadā)
Ef ir tās enerģijas apjoms, ko sistēmā 
gada laikā ievada no degvielām, kas rada 
tvaikus (gigadžouli gadā).
Ew ir apstrādātajos atkritumos ietvertais 
enerģijas apjoms gadā, kas aprēķināts, 
izmantojot atkritumu mazāko kopējo 
siltumietilpību (gigadžouli gadā).
Ei ir tās enerģijas apjoms, ko gada laikā 
importē, izņemot Ew un Ef (gigadžouli 
gadā)
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0,97 ir koeficients, kas atspoguļo smago 
pelnu un izstarošanas dēļ zudušu 
enerģiju.
Šo formulu izmanto saskaņā ar atsauces 
dokumentu par labākajām pieejamām 
metodēm atkritumu sadedzināšanai. 

Or. en

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtā 83. grozījuma atkārtota ieviešana.

Ņemot vērā konkrētu atkārtotas izmantošanas un pārstrādes mērķu trūkumu Padomes kopējā 
nostājā, pastāv draudi, ka atkritumus sadedzinās, jo īpaši, ja to uzskatīs par reģenerāciju. 
Enerģijas reģenerāciju var labāk veicināt ar atkritumu sadedzināšanas atļaujā iekļautajām 
prasībām.

Grozījums Nr. 242
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Padomes kopējā nostāja
II pielikums – R5 punkts – 3. zemsvītras piezīme

Padomes kopējā nostāja Grozījums

*** Tas ietver augsnes tīrīšanu, kā 
rezultātā augsne tiek reģenerēta un tiek 
pārstrādāti neorganiskie celtniecības 
materiāli.

*** Tas ietver augsnes sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai un neorganisko
celtniecības materiālu pārstrādi.

Or. en

Pamatojums

Padomes pievienotā jaunā zemsvītras piezīme var veicināt noteikumu ļaunprātīgu 
izmantošanu un krāpnieciskas reģenerācijas pasākumus, kad piesārņoto augsni pilnībā 
neattīra. Ir nepieciešams precizējums, lai nodrošinātu, ka R5 punktā iekļauj tikai tās 
darbības, kurās augsni no piesārņotājiem attīra tādā pakāpē, ka to var atkārtoti izmantot, 
neveicot nekādus īpašus tehniskus drošības pasākumus, un ka nerodas nekāda kaitīga ietekme 
uz vidi vai cilvēku veselību.
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Grozījums Nr. 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Padomes kopējā nostāja
II pielikums – R5 punkts – 3. zemsvītras piezīme

Padomes kopējā nostāja Grozījums

*** Tas ietver augsnes tīrīšanu, kā 
rezultātā augsne tiek reģenerēta un tiek 
pārstrādāti neorganiskie celtniecības
materiāli.

*** Tas ietver augsnes sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai un neorganisko
celtniecības materiālu pārstrādi.

Or. de

Pamatojums

Die vom Rat beschlossene Fassung der Fußnote***beinhaltet die Gefahr von Missbräuchen 
und Scheinverwertungen, bei denen verunreinigte Böden nicht vollständig von Schadstoffen 
gereinigt werden. Hier bedarf es einer Klarstellung um sicherzustellen, dass nur solche 
Verfahren unter R5 fallen, bei denen die Böden soweit von Schadstoffen gereinigt werden, 
dass sie ohne besondere technische Sicherungsmaßnahmen sowie ohne nachteilige Wirkung 
für die Umwelt und menschliche Gesundheit wieder verwendet werden können(z.B. im 
Landschaftsbau). Zugleich wird eine Anpassung an die Begriffsbestimmungen des Artikel 3 
herbeigeführt, da die Reinigung einen Fall der "Aufbereitung zur Wiederverwendung" gem. 
Artikel 3 Buchstabe k darstellt.

Grozījums Nr. 244
Eija-Riitta Korhola

Padomes kopējā nostāja
II pielikums – R9.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

R9.a Citas reģenerācijas darbības, kuru 
rezultātā atkritumi vairs nav atkritumi

Or. en

Pamatojums

Atjauno Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 84. 
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Grozījums Nr. 245
Avril Doyle

Padomes kopējā nostāja
II pielikums – R11 punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

R11 Tādu atkritumu izmantošana, kas 
iegūti, izmantojot jebkuru no R 1 līdz R 10 
minētajām darbībām 

R11 Enerģijas reģenerācija no atkritumu
poligonos iegūtajām gāzēm

Or. en

(Atkārtoti norāda pirmajā lasījumā (2007. gada 13. februāris — OV C 287 E, 29.11.2007., 
136. lpp.) pieņemtajā grozījumā Nr. 85 minētās vielas.)

Pamatojums

Mūsdienīgi projektētas atkritumu izgāztuves var būt efektīvs bioloģiskais ģenerators, gāzi, ko 
izdala organiskie atkritumi, pārveidojot par enerģiju. Šī enerģijas reģenerācijas veida 
optimizēšana ir jāveicina ar tā atzīšanu šajā direktīvā. Tā kā modernās „flare” tehnoloģijas 
var sasniegt lielāko daļu gāzes apsaimniekošanas mērķu, atkritumu izgāztuvēs radītās gāzes 
enerģija nodrošina papildu ieguldījumu neatjaunojamo fosilo kurināmo aizstāšanai, kurus 
citviet izmantotu tāda paša apjoma enerģijas radīšanai.

Grozījums Nr. 246
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Padomes kopējā nostāja
II pielikums – R12 punkts – 4. zemsvītras piezīme

Padomes kopējā nostāja Grozījums

**** Ja nav cita piemērota R koda, tas var 
ietvert iepriekšējas darbības pirms 
reģenerācijas, tostarp pirmsapstrādi, inter 
alia, demontāžu, šķirošanu, saspiešanu, 
presēšanu, granulēšanu, žāvēšanu, 
smalcināšanu, kondicionēšanu, 
pārsaiņošanu, atdalīšanu vai sajaukšanu, 
pirms izmanto kādu no R 1 līdz R 11 
minētajām darbībām.

**** Ja nav cita piemērota R koda, tas var 
ietvert sagatavošanas darbības pirms 
reģenerācijas, inter alia, demontāžu, 
šķirošanu, saspiešanu, presēšanu, 
granulēšanu, žāvēšanu, smalcināšanu, 
kondicionēšanu, pārsaiņošanu, atdalīšanu 
vai sajaukšanu, pirms izmanto kādu no R 1 
līdz R 11 minētajām darbībām. Lai to 
panāktu, šādas darbības izmantošanai nav 
jābūt tikai iespējamai, bet gan pilnīgi 
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noteiktai jau no paša sākuma.

Or. en

Pamatojums

Šī jaunā Padomes iekļautā zemsvītras piezīme ir jāprecizē, lai nodrošinātu, ka (II pielikumā 
uzskaitītās) sagatavošanas darbības ir paredzētas reģenerācijai.

Grozījums Nr. 247
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Padomes kopējā nostāja
II pielikums – R12 punkts – 4. zemsvītras piezīme

Padomes kopējā nostāja Grozījums

**** Ja nav cita piemērota R koda, tas var 
ietvert iepriekšējas darbības pirms 
reģenerācijas, tostarp pirmsapstrādi, inter 
alia, demontāžu, šķirošanu, saspiešanu, 
presēšanu, granulēšanu, žāvēšanu, 
smalcināšanu, kondicionēšanu, 
pārsaiņošanu, atdalīšanu vai sajaukšanu, 
pirms izmanto kādu no R 1 līdz R 11 
minētajām darbībām. 

**** Ja nav cita piemērota R koda, tas var 
ietvert iepriekšējas darbības pirms 
reģenerācijas, tostarp pirmsapstrādi, inter 
alia, demontāžu, šķirošanu, saspiešanu, 
presēšanu, granulēšanu, žāvēšanu, 
smalcināšanu, kondicionēšanu, 
rekondicionēšanu, atdalīšanu vai 
sajaukšanu, pirms izmanto kādu no R 1 
līdz R 11 minētajām darbībām. Lai to 
panāktu, šādas procedūras izmantošanai 
nav jābūt tikai iespējamai, bet gan pilnīgi 
noteiktai jau no paša sākuma.

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. 
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Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen. 

Grozījums Nr. 248
Horst Schnellhardt

Padomes kopējā nostāja
II pielikums – R13.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Atkritumu izmantošana būvniecības, 
tehniskiem, drošības vai ekoloģiskiem 
mērķiem, kuru vietā citādi izmantotu citus 
materiālus. 

Or. de

Pamatojums

Šo grozījumu Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā kā grozījumu Nr. 86. Lai veicinātu 
ilgtspējīgu resursu izmantošanu, II B pielikumā iekļautais reģenerācijas darbību saraksts ir 
jāatjaunina, ņemot vērā Tiesas praksi un tehnikas attīstību. 
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