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PR_COD_2am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105., 107., 161. un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas pieņemšanai 
par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 
2004/35/EK
(16075/04 – C6-0000/2004 – 2003/0107(COD))

(Koplēmuma pieņemšanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (16075/04 – C6-0000/2004),

– ņemot vērā tās nostāju pirmajā lasījumā1 par Komisijas priekšlikumu Parlamentam un 
Padomei (KOM(2003)0319)2,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā tā Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 
otrajam lasījumam (A6-0000/2005),

1. Apstiprina kopējo grozīto nostāju;

2. Uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostāja Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījums Nr. 1
8. apsvērums

8) Tādējādi šīs direktīvas noteikumi 
neattiecas uz tām atkritumu plūsmām, kas, 
lai gan rodas minerālu ieguves vai 
apstrādes procesā, tomēr nav tieši saistītas 
ar ieguves vai apstrādes procesu, 
piemēram, pārtikas atkritumi, 
atkritumeļļas, nolietoti transporta līdzekļi, 
izlietotas baterijas un akumulatori. Šādu 
atkritumu apsaimniekošana jāveic saskaņā 
ar Direktīvas 75/442/EEK vai 1999. gada 
26. aprīļa Padomes Direktīvas 1999/31/EK 
noteikumiem par atkritumu izgāztuvēm vai 
jebkuriem citiem attiecīgiem Kopienas 

8) Tādējādi šīs direktīvas noteikumi 
neattiecas uz tām atkritumu plūsmām, kas, 
lai gan rodas minerālu ieguves vai 
apstrādes procesā, tomēr nav tieši saistītas 
ar ieguves vai apstrādes procesu, 
piemēram, pārtikas atkritumi, 
atkritumeļļas, nolietoti transporta līdzekļi, 
izlietotas baterijas un akumulatori. Šādu 
atkritumu apsaimniekošana jāveic saskaņā 
ar Direktīvas 75/442/EEK vai 1999. gada 
26. aprīļa Padomes Direktīvas 1999/31/EK 
noteikumiem par atkritumu izgāztuvēm vai 
jebkuriem citiem attiecīgiem Kopienas 

  
1 Pieņemtais teksts, P5_TA-PROV(2004)0240.
2 Vēl nav publicēts OV.
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tiesību aktiem, kā tas ir attiecībā uz 
atkritumiem, kas rodas ģeoloģiskās 
izpētes, ieguves vai apstrādes vietā un ko 
transportē uz vietu, kas saskaņā ar šo 
direktīvu nav atkritumu 
apsaimniekošanas objekts.

tiesību aktiem.

Pamatojums

Saskaņā ar 2. pantu, kas nepieļauj šādu izņēmumu.

Grozījums Nr. 2
9. apsvērums

9) Šī direktīva neattiecas uz atkritumiem, 
kas rodas no piekrastes ģeoloģiskās 
izpētes, minerālresursu ieguves un 
apstrādes, nedz arī uz ūdeņu iepludināšanu 
un sūknēto gruntsūdeņu atkārtotu 
iepludināšanu, savukārt attiecībā uz 
inertiem atkritumiem, nebīstamiem 
ģeoloģiskās izpētes atkritumiem, 
nepiesārņotu augsni un kūdras ieguves, 
apstrādes un uzglabāšanas atkritumiem 
jāpiemēro tikai noteikts prasību kopums, jo 
tie mazāk apdraud vidi. Attiecībā uz 
nebīstamiem, neinertiem atkritumiem 
dalībvalstis var atsevišķas prasības 
samazināt vai atteikties no tām pilnībā. 
Tomēr šie izņēmumi nav jāpiemēro A 
kategorijas atkritumu apsaimniekošanas 
objektiem.

9) Šī direktīva neattiecas uz atkritumiem, 
kas rodas no piekrastes ģeoloģiskās 
izpētes, minerālresursu ieguves un 
apstrādes, nedz arī uz ūdeņu iepludināšanu 
un sūknēto gruntsūdeņu atkārtotu 
iepludināšanu un iepludināšanu, savukārt 
attiecībā uz inertiem atkritumiem, 
nebīstamiem ģeoloģiskās izpētes 
atkritumiem, nepiesārņotu augsni un 
kūdras ieguves, apstrādes un uzglabāšanas 
atkritumiem jāpiemēro tikai noteikts 
prasību kopums, jo tie mazāk apdraud vidi.

Pamatojums

Saskaņā ar 2. panta izmaiņām.

Grozījums Nr. 3
11. apsvērums

11) Saskaņā ar Direktīvu 75/442/EEK un 
Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līguma (EURATOM) 31. un 
32. pantu radioaktīvo īpašību dēļ 
izmantoto izejvielu ieguves rūpniecības 

svītrots
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atkritumu apsaimniekošanas mērķis ir 
nodrošināt aizsardzību darba ņēmējiem, 
sabiedrībai un videi pret draudiem, ko 
izraisa jonizējošs starojums. Šo direktīvu 
nepiemēro tādu atkritumu 
apsaimniekošanai, uz kuriem jau attiecas 
tiesību akti, kuru pamatā ir EURATOM 
līgums.

Pamatojums

Situācijas izskaidrojums par radioaktīvajiem atkritumiem jau sniegts 10. apsvērumā.

Grozījums Nr. 4
23. apsvērums

23) Atkritumu apsaimniekošanas objektu 
darbības laikam un pēcslēgšanai jāievieš 
monitoringa procedūras. Pēcslēgšanas 
periods A kategorijas atkritumu 
apsaimniekošanas objektu monitoringam 
un kontrolei jānosaka proporcionāli katra 
konkrētā atkritumu apsaimniekošanas 
objekta radītajam apdraudējumam, līdzīgi 
kā tas noteikts ar Direktīvu 1999/31/EK.

23) Atkritumu apsaimniekošanas objektu 
darbības laikam un pēcslēgšanai jāievieš 
monitoringa procedūras.

Pamatojums

Pēc ieguves atkritumu apsaimniekošanas objekta slēgšanas nav nekāda “atkāpšanās” 
risinājuma. Direktīvā ir skaidri noteikumi par pēcslēgšanas periodu, kas attiecas uz visiem 
atkritumu apsaimniekošanas objektiem (skatīt 12. pantu).

Grozījums Nr. 5
26. apsvērums

26) Jāprasa, lai ieguves rūpniecību 
apkalpojoša atkritumu apsaimniekošanas 
objekta apsaimniekotājs sniedz finansiālu 
vai līdzvērtīgu garantiju saskaņā ar 
dalībvalstu noteiktām procedūrām, tādējādi 
nodrošinot, ka tiks izpildītas visas no 
atļaujas izrietošās saistības, tostarp tās, kas 
attiecas uz atkritumu glabāšanas vietas 
slēgšanu un pēcslēgšanas fāzi. Finansiālajai 
garantijai jābūt pietiekamai, lai segtu 

26) Jāprasa, lai ieguves rūpniecību 
apkalpojoša atkritumu apsaimniekošanas 
objekta apsaimniekotājs sniedz finansiālu 
vai līdzvērtīgu garantiju saskaņā ar 
dalībvalstu noteiktām procedūrām, tādējādi 
nodrošinot, ka tiks izpildītas visas no 
atļaujas izrietošās saistības, tostarp tās, kas 
attiecas uz atkritumu glabāšanas vietas 
slēgšanu un pēcslēgšanas fāzi. Finansiālajai 
garantijai jābūt pietiekamai, lai segtu 
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izmaksas atkritumu glabāšanas vietas
sanācijai, ko veic atbilstīgi kvalificēta un 
neatkarīga trešā puse. Šāda garantija 
jāsniedz pirms sākta atkritumu glabāšana 
atkritumu apsaimniekošanas objektā, un tā 
periodiski jāpielāgo. Turklāt saskaņā ar 
principu, ka maksā piesārņotājs, un saskaņā 
ar 2004. gada 21. aprīļa Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/35/EK par atbildību vides jomā 
attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma 
novēršanu un atlīdzināšanu ir svarīgi 
precizēt, ka ieguves rūpniecību apkalpojoša 
atkritumu apsaimniekošanas objekta 
apsaimniekotājam ir atbilstoša atbildība par 
objekta darbības rezultātā videi nodarīto 
kaitējumu vai šāda kaitējuma nenovēršamu 
iespējamību.

izmaksas atkritumu apsaimniekošanas 
objekta ietekmētā zemesgabala sanācijai, 
ko veic atbilstīgi kvalificēta un neatkarīga 
trešā puse. Šāda garantija jāsniedz pirms 
sākta atkritumu glabāšanu atkritumu 
apsaimniekošanas objektā, un tā ir 
periodiski jāpielāgo. Turklāt saskaņā ar 
principu, ka maksā piesārņotājs, un saskaņā 
ar 2004. gada 21. aprīļa Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/35/EK par atbildību vides jomā 
attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma 
novēršanu un atlīdzināšanu ir svarīgi 
precizēt, ka ieguves rūpniecību apkalpojoša 
atkritumu apsaimniekošanas objekta 
apsaimniekotājam ir atbilstoša atbildība par 
objekta darbības rezultātā videi nodarīto 
kaitējumu vai šāda kaitējuma nenovēršamu 
iespējamību.

Pamatojums

“Sanācijas” definīcija Padomes tekstā pilnīgi skaidri nosaka, ka tas nozīmē apstrādāt
“atkritumu apsaimniekošanas objekta ietekmētu zemi”. Šī izmaiņa vajadzīga, lai nodrošinātu, 
ka garantija attiecas uz sanāciju visai zemei, ko ietekmējis atkritumu apsaimniekošanas 
objekts, kā tas bija sākotnējā Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr. 6
31. apsvērums

31) Dalībvalstīm nepieciešams savā 
teritorijā veikt uzskaiti tādiem slēgtu 
atkritumu apsaimniekošanas objektiem, 
kas nopietni negatīvi ietekmē vidi vai kas 
vidējā vai īsā laikā varētu nopietni 
apdraudēt cilvēku veselību vai vidi .

31) Dalībvalstīm nepieciešams savā 
teritorijā izstrādāt atkritumu glabāšanas 
vietu uzskaiti, kopš šīs atkritumu 
glabāšanas vietas bieži rada ļoti lielus 
draudus apkārtējai videi. Dalībvalstis un 
Kopiena ir atbildīgas par to pamesto 
atkritumu glabāšanas vietu sanēšanu, 
kas, iespējams, ļoti negatīvi ietekmē vidi. 
Tādēļ jābūt iespējai izmantot 
struktūrfondus un citu atbilstošu 
Kopienas finansējumu, lai izstrādātu 
uzskaites un īstenošanas pasākumus šādu 
atkritumu glabāšanas vietu sakopšanai.
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Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 6. Šobrīd nav nekādas drošas informācijas ES mērogā 
par slēgtu/pamestu atkritumu apsaimniekošanas objektu skaitu un to atrašanās vietām. 
Attiecīgu slēgšanas procedūru, ja tādas vispār ir, trūkums jau slēgtus vai pamestus atkritumu 
apsaimniekošanas objektus to slēgšanas laikā padara par neapsaimniekotu pagātnes nastu, 
īstu „laika degli”, ar iespējamu katastrofu papildus jau ikdienā radītajam piesārņojumam. 
Turklāt - Ūdens struktūrdirektīvas mērķi „nekādam (turpmākam) ūdens stāvokļa un laba 
sasniegtā ekoloģiskā un ķīmiskā stāvokļa pasliktinājumam” visos ūdeņos nebūs panākti līdz 
2015. gadam, kamēr jāapsaimnieko šīs slēgtās/pamestās atkritumu apsaimniekošanas objektu 
vietas, un šī direktīva varētu palīdzēt šos mērķus sasniegt.

Grozījums Nr. 7
1. panta 1. a punkts (jauns)

Lai atbilstoši piemērotu Līguma 6. pantu, 
vides aizsardzības prasībām jābūt 
integrētām Kopienas politikas un darbību 
īstenošanā, lai sekmētu ilgtspējīgu 
attīstību.

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 9.

Grozījums Nr. 8
2. panta 3. punkta 1. apakšpunkts

3. Uz inertiem atkritumiem un 
nepiesārņotu augsni, ko rada 
minerālresursu ģeoloģiska izpēte, ieguve, 
apstrāde un uzglabāšana, kā arī karjeru 
darbiem un atkritumiem, ko rada kūdras 
ieguve, apstrāde un uzglabāšana, neattiecas 
7. un 8. pants, 11. panta 1. un 3. punkts, 
12. pants, 13. panta 5. punkts, 14. un 
16. pants, ja vien minētos atkritumus 
nenovieto A kategorijas atkritumu 
apsaimniekošanas objektos.

3. Uz inertiem atkritumiem un 
nepiesārņotu augsni, ko rada 
minerālresursu ģeoloģiska izpēte, ieguve, 
apstrāde un uzglabāšana, kā arī karjeru 
darbiem un atkritumiem, ko rada kūdras 
ieguve, apstrāde un uzglabāšana, neattiecas 
11. panta 1. un 3. punkts, 13. panta 
5. punkts, 14. un 16. pants, ja vien minētos 
atkritumus nenovieto A kategorijas 
atkritumu apsaimniekošanas objektos.

Pamatojums

Inertie atkritumi var nebūt “bīstami” ķīmiskā nozīmē, t. i., ne tieši kaitīgi/toksiski. Tomēr 
šāda veida atkritumi var ļoti viegli nosmacēt cilvēkus, tāpat tas attiecas arī uz saldūdens 
faunu un floru. To ietekmi galvenokārt nosaka atkritumu daudzums un nebīstamie inertie 
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atkritumi veido lielāko daļu no kopējiem ES atkritumiem. Tāpat nepiesārņotā augsne bieži 
būs pakļauta fermentācijas procesiem, no kuriem daži var radīt skābos izskalojumus. Šis 
grozījums aizstāj pirmā lasījuma ideju, ka uz šāda veida atkritumiem jāattiecina ierobežots 
pantu skaits.

Grozījums Nr. 9
2. panta 3. punkta 2. apakšpunkts

Nebīstamu atkritumu glabāšanai, kas rodas 
tādu minerālresursu, kas nav nafta un kas ir 
citas nogulsnes, nevis ģipsis un anhidrīts, 
ģeoloģiskā izpētē, kā arī kūdras ieguvē, 
apstrādē un uzglabāšanā radušos atkritumu 
un nepiesārņotas augsnes glabāšanai 
kompetentas iestādes var izvirzīt mazākas 
prasības vai pavisam atteikties no tām, ja ir 
ievērotas 4. pantā izvirzītās prasības.

Nebīstamu atkritumu glabāšanai, kas rodas 
tādu minerālresursu, kas nav nafta un kas ir 
citas nogulsnes, nevis ģipsis un anhidrīts, 
ģeoloģiskā izpētē, kā arī kūdras ieguvē, 
apstrādē un uzglabāšanā radušos atkritumu 
glabāšanai kompetentas iestādes var 
izvirzīt mazākas prasības vai pavisam 
atteikties no tām, ja ir ievērotas 4. pantā 
izvirzītās prasības un ja tie novietoti A 
kategorijas atkritumu apsaimniekošanas 
objektos.

Pamatojums

Atkritumu novietošana A kategorijas atkritumu apsaimniekošanas objektos nenozīmē 
atteikšanos no prasībām. Nepiesārņotā augsne bieži būs pakļauta fermentācijas procesiem, 
daži no kuriem var radīt skābos izskalojumus.

Grozījums Nr. 10
2. panta 3. punkta 3. apakšpunkts

Dalībvalstis var izvirzīt mazākas prasības 
vai pilnībā atteikties no 11. panta 
3. punktā, 12. panta 5. un 6. punktā, 
13. panta 5. punktā, 14. un 16. pantā 
izvirzītajām prasībām attiecībā uz 
nebīstamiem, neinertiem atkritumiem, ja 
tos novieto A kategorijas atkritumu 
apsaimniekošanas objektā.

svītrots

Pamatojums

Šai “jaunai” nebīstamai, neinertai atkritumu kategorijai nav nekāda zinātniska pamata. 
Kļūdai apsaimniekošanas objektā, kurā atrodas tā sauktie „nebīstamie” atkritumi, var būt 
fiziska ietekme, nosmacējot un nogalinot cilvēkus (piemēram, 1985. gadā Stavā (Itālija, ar 
fluorīdu atkritumu dīķi saistītā negadījumā nomira 268 cilvēki), kā arī ūdensaugus un 
dzīvniekus. Turklāt šie atkritumi, kas ir „nebīstami”, izšķīst ūdenī un var izmainīt ūdens vides 
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ķīmisko sastāvu, piemēram, veicinot “bīstamu” vielu (piemēram, svina un cinka) izplūdi. No 
tā izriet, ka apsaimniekošanas objektus, kas uzglabā šos atkritumus, nedrīkst atbrīvot no 
prasībām rīkoties pēc monitoringa vai pēcslēgšanas periodā, vai atbrīvot no finansiālās 
garantijas saistībām.

Grozījums Nr. 11
3. panta 8. daļa

8) "Apstrāde" ir mehāniski, fizikāli, 
bioloģiski, termiski vai ķīmiski procesi, vai 
procesu kompleksi, ko veic ar 
minerālresursiem - tai skaitā 
minerālresursiem no karjeru darbiem -
iegūstot attiecīgus minerālus, tostarp 
rupjuma mainīšana, klasifikācija, 
separācija un skalošana, kā arī iepriekš 
izmestu atkritumu pārstrāde, bet pie tās 
nepieder metālkausēšana, termiski 
ražošanas procesi un/vai metalurģiskie 
procesi;

8) "Apstrāde" ir mehāniski, fizikāli, 
bioloģiski, termiski vai ķīmiski procesi, vai 
procesu kompleksi, ko veic ar 
minerālresursiem - tai skaitā 
minerālresursiem no karjeru darbiem -
iegūstot attiecīgus minerālus, tostarp 
rupjuma mainīšana, klasifikācija, 
separācija un skalošana, kā arī iepriekš 
izmestu atkritumu pārstrāde, bet pie tās 
nepieder metālkausēšana, termiski 
izgatavošanas procesi, izņemot 
kaļķakmens sadedzināšanu, un/vai 
metalurģiskie procesi;

Pamatojums

Savā pirmajā lasījumā (grozījums Nr. 17) Eiropas Parlaments vairākumā atbalstīja termiskās 
apstrādes iekļaušanu. Kopējā nostāja bez atšķirībām izslēdz visus termiskās izgatavošanas 
procesus. Kaļķu atkritumu iekļaušana, kas rodas no kaļķakmens dedzināšanas, sniedz videi 
lielāku labumu: kaļķu atkritumus apsaimniekos kaļķakmeņu karjerā saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem. Piemēram, apsaimniekotājs ar detalizētu atkritumu apsaimniekošanas plānu un 
pārbaudēm patur iespēju pārstrādāt kaļķu atkritumus: terehonu stabilitāti, solu virsmas 
drošību un rūpniecības iespējas nesadedzinātiem un pārdedzinātiem kaļķakmens krājumiem 
lauksaimniecībai.

Grozījums Nr. 12
3. panta 15. daļa

15) "Atkritumu apsaimniekošanas objekts" 
ir jebkāda teritorija, kas atvēlēta, lai 
uzkrātu vai novietotu ieguves rūpniecības 
atkritumus - cietus vai šķidrus, vai 
šķīdumā, vai suspensijā - šādiem laika 
periodiem:

15) "Atkritumu apsaimniekošanas objekts" 
ir jebkāda teritorija, kas atvēlēta, lai 
uzkrātu vai novietotu ieguves rūpniecības 
atkritumus - cietus vai šķidrus, vai 
šķīdumā, vai suspensijā – un ir uzskatāms, 
ka tas ietver arī dambjus vai citas 
konstrukcijas, kuru mērķis ir saturēt, 
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aizturēt, ierobežot vai citādi atbalstīt 
minētos objektus un tostarp arī terehoni un 
dīķus, bet ne tikai, taču par tiem neuzskata 
raktas tilpnes, kurās sanācijas un 
celtniecības nolūkos ievieto atkritumus pēc 
tam, kad no tiem iegūti minerāli;

- beztermiņa – A kategorijas atkritumu 
apsaimniekošanas objektos un 
atkritumiem objektos, kas atkritumu 
apsaimniekošanas plānā raksturoti kā 
bīstami;
- periodam, kas ilgāks par sešiem 
mēnešiem – negaidīti radušos bīstamu 
atkritumu apsaimniekošanas objektos;
- periodam, kas ilgāks par vienu gadu –
nebīstamu, neinertu atkritumu 
apsaimniekošanas objektos;
- periodam, kas ilgāks par trim gadiem –
nepiesārņotas augsnes, nebīstamu 
ģeoloģiskas, kūdras ieguves, apstrādes un 
uzglabāšanas atkritumu, kā arī inertu 
atkritumu apsaimniekošanas objektos.
Šādi objekti ietver arī dambjus vai citas 
konstrukcijas, kuru mērķis ir saturēt, 
aizturēt, ierobežot vai citādi atbalstīt 
minētos objektus, un tostarp arī terehonus 
un dīķus, bet ne tikai, taču par tiem 
neuzskata raktas tilpnes, kurās sanācijas un 
celtniecības nolūkos ievieto atkritumus pēc 
tam, kad no tiem iegūti minerāli;

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 21. Jāsvītro jebkādi laika posmi, kas saistīti ar 
atkritumu apsaimniekošanas definīcijā minētu atkritumu novietošanu. Lielā ieguves atkritumu 
daudzuma dēļ, kas rodas dažos gadījumos, un/vai ekoloģiskas un ķīmiskas ietekmes dēļ uz 
saldūdens ekosistēmām, tas var radīt nopietnas sekas cilvēku veselībai un videi pat mazāk kā 
viena gada laikā. Piemēram, stabilitātes jautājumus, kas saistīti ar inertiem atkritumiem, kas 
varētu novest pie nejaušas nelaimes un nogalināt cilvēkus, nevar atstāt bez ievērības uz 
3 gadiem, kā to tagad ierosinājusi Padome.

Grozījums Nr. 13
3. panta 20. daļa
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20) "Sanācija" ir atkritumu 
apsaimniekošanas objekta ietekmētas 
zemes apstrāde, kas zemi atjauno 
pieņemamā stāvoklī, jo īpaši attiecībā uz 
augsnes kvalitāti, savvaļas augiem un 
dzīvniekiem, dabisku vidi, saldūdens 
sistēmām, ainavu un piemērotu lietderīgu 
izmantojumu;

20) "Sanācija" ir atkritumu 
apsaimniekošanas objekta ietekmētas 
zemes apstrāde, kas zemi atjauno 
pieņemamā stāvoklī, jo īpaši attiecībā uz 
augsnes kvalitāti (īpaši pievēršoties tās 
sastāvam un struktūrai), savvaļas augiem 
un dzīvniekiem, dabisku vidi, saldūdens 
sistēmām, ainavu un piemērotu lietderīgu 
izmantojumu, lai sasniegtu vismaz to 
stāvokli, kāds bija pirms apstrādes;

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 22 (izteikts mazliet citādā redakcijā). Iepriekšminētās 
izmaiņas vajadzīgas, lai ļautu pašreizējam darbības veidam, kas ir mērķtiecīgāks par šobrīd 
„sanācijas” definīcijā norādīto, kas ir - sanēt tādā veidā, lai, salīdzinājumā ar situāciju, kāda 
bija sākotnējā uzglabāšanas vietā, tiek sasniegta beigu pievienotā vērtība.

Grozījums Nr. 14
5. panta 2. punkta a) i) daļa

i) atkritumu apsaimniekošana izstrādes 
stadijā un izvēloties metodi, ko izmantot 
minerālu ieguvē un apstrādē;

i) atkritumu apsaimniekošanas iespējas
izstrādes stadijā un izvēloties metodi, ko 
izmantot minerālu ieguvē un apstrādē;

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 26. Pieņem (un pamato) lēmumus par apskatītajām 
iespējām/metodēm, kam jānodrošina, ka radītie atkritumi un kaitīgums ir novērsts vai 
samazināts.

Grozījums Nr. 15
5. panta 2. punkta c) daļa

c) nodrošināt ieguves rūpniecības 
atkritumiem drošu īstermiņa un ilgtermiņa 
novietošanu, jo īpaši projektēšanas stadijā 
apsverot apsaimniekošanu atkritumu 
apsaimniekošanas objekta darbības laikā 
un pēcslēgšanas posmā, un izvēloties tādu 
projektu, kas paredz pēc iespējas mazāku 
slēgta atkritumu apsaimniekošanas objekta 
monitoringu un, ja iespējams, pilnīgi 
nekādu tā monitoringu, kontroli un 

c) nodrošināt ieguves rūpniecības 
atkritumiem drošu īstermiņa un ilgtermiņa 
apglabāšanu, jo īpaši projektēšanas stadijā 
apsverot apsaimniekošanu atkritumu 
apsaimniekošanas objekta darbības laikā 
un pēcslēgšanas posmā, un izvēloties tādu 
projektu, kas paredz pēc iespējas mazāku 
slēgta atkritumu apsaimniekošanas objekta 
monitoringu un, ja iespējams, nekādu tā 
monitoringu, kontroli un pārvaldību, lai 
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pārvaldību. novērstu vai vismaz samazinātu jebkādu 
negatīvu ilgtermiņa ietekmi, kas 
izskaidrojama ar gaisa vai ūdens 
piesārņotājvielām no atkritumu 
apsaimniekošanas objekta, un lai 
nodrošinātu jebkuru tādu dambju vai 
terehonu ilgtermiņa ģeotehnisko 
stabilitāti, kas paceļ augšup iepriekš esošo 
zemes virsmu.

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 29.

Grozījums Nr. 16
5. panta 3. punkta g) daļa

g) pasākumi, lai novērstu vai mazinātu
ūdens stāvokļa pasliktināšanos, gaisa un 
augsnes piesārņošanu, kā paredzēts 
13. pantā.

g) pasākumi, lai novērstu ūdens stāvokļa 
pasliktināšanos, gaisa un augsnes 
piesārņošanu, kā paredzēts 13. pantā.

Pamatojums

Šis noteikums vajadzīgs, lai sasniegtu vienu no ES Ūdens struktūrdirektīvas mērķiem, kas 
ietver ūdens stāvokļa pasliktināšanās „novēršanu” un nevis „samazināšanu” (pielīdzināt 
sākotnējam Komisijas priekšlikumam).

Grozījums Nr. 17
5. panta 3. punkta 2. apakšpunkts

Atkritumu apsaimniekošanas plāns sniedz 
pietiekami daudz informācijas, lai 
kompetenta iestāde varētu novērtēt 
apsaimniekotāja spējas sasniegt 2. punktā 
izklāstītos atkritumu apsaimniekošanas 
plāna mērķus un izpildīt šajā direktīvā 
noteiktās saistības.

Atkritumu apsaimniekošanas plāns sniedz 
pietiekami daudz informācijas, lai 
kompetenta iestāde varētu novērtēt 
apsaimniekotāja spējas sasniegt 2. punktā 
izklāstītos atkritumu apsaimniekošanas 
plāna mērķus un izpildīt šajā direktīvā 
noteiktās saistības. Jo īpaši plāns 
izskaidro, kā 2. panta a) i) daļā minētā 
izvēle un izvēlētā metode realizēs 
atkritumu apsaimniekošanas plāna 
mērķus, kā noteikts 2. punkta a) daļā.
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Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 34. Pieņem (un pamato) lēmumus par apskatītajām 
iespējām/ metodēm, kam jānodrošina, ka radītie atkritumi un kaitīgums ir novērsts vai 
samazināts.

Grozījums Nr. 18
7. panta 2. punkta b a) daļa (jauna)

b a) iegūtā minerāla vai minerālu veids 
un veids jebkādiem pārklātiem un/vai 
zemei līdzīgas vielas minerāliem, kas tiks 
pārvietoti ieguves procesa gaitā;

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 38. Piemērošanai jāsatur informācija par iegūtajiem un 
pārklātajiem minerāliem, tā kā veicamie riska un piesardzības pasākumi lielā mērā būs 
atkarīgi no šīs informācijas.

Grozījums Nr. 19
10. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
apsaimniekotājs sanācijas un celtniecības 
nolūkos, ievietojot atpakaļ izraktajās 
tilpnēs ieguves rūpniecības atkritumus, 
neatkarīgi no tā, vai tie radīti ieguvē virs 
zemes vai pazemē, veic piemērotus 
pasākumus, lai:

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
apsaimniekotājs sanācijas un celtniecības 
nolūkos, ievietojot atpakaļ izraktajās 
tilpnēs ieguves rūpniecības atkritumus un 
citus iegūtos materiālus, neatkarīgi no tā, 
vai tie radīti ieguvē virs zemes vai pazemē, 
veic piemērotus pasākumus, lai:

1) nodrošinātu ieguves rūpniecības 
atkritumu stabilitāti, ievērojot 11. panta 
2. punktu, mutatis mutandis;

1) nodrošinātu ieguves rūpniecības 
atkritumu un izraktas tilpnes stabilitāti, 
ievērojot 11. panta 2. punktu, mutatis 
mutandis;

2) novērstu augsnes, virszemes ūdeņu vai 
gruntsūdeņu piesārņošanu, ievērojot 
13. panta 1. un 3. punktu, mutatis 
mutandis;

2) novērstu augsnes, virszemes ūdeņu vai 
gruntsūdeņu piesārņošanu, ievērojot 
13. panta 1., 3. un 4. a punktu, mutatis 
mutandis;

3) nodrošinātu ieguves rūpniecības 
atkritumu monitoringu, ievērojot 12. panta 
4. un 5. punktu, mutatis mutandis.

3) nodrošinātu ieguves rūpniecības 
atkritumu un izraktas tilpnes monitoringu, 
ievērojot 12. panta 4. un 5. punktu, mutatis 
mutandis.



PE 357.661v01-00 16/25 PR\564271LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumus Nr. 42, 43, 44 un 45 (vārdu izvēle „iegūtie materiāli” 
nodrošinās lielāku juridisku skaidrību). Atkritumu stabilitāti nevar garantēt, ja nav izveidota 
arī stabila izrakta tilpne Nevar garantēt atkritumu uzturēšanu un monitoringu, lai 
nodrošinātu fizisku un ķīmisku stabilitāti, ja izraktā tilpne (lielākā veicinātāja iespējamam 
ūdens piesārņojumam) nav tikpat labi uzraudzīta.

Grozījums Nr. 20
11. panta 2. punkta a) daļa

a) atkritumu apsaimniekošanas objekts 
atrodas piemērotā vietā, jo īpaši ņemot vērā 
ģeoloģiskus, hidroloģiskus, 
hidroģeoloģiskus, seismiskus un 
ģeotehniskus faktorus, un ir projektēts tā, 
lai īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvā 
atbilstu paredzētajiem nosacījumiem 
novērst augsnes, gaisa, gruntsūdeņu vai 
virszemes ūdeņu piesārņojumu, īpaši 
ņemot vērā Direktīvu 76/464/EEK , 
Direktīvu 80/68/EEK un Direktīvu 
2000/60/EK, un nodrošinot efektīvu 
piesārņotā ūdens un izskalojuma 
savākšanu, kā un kad tas paredzēts 
izsniegtajā atļaujā, un mazinot ūdens vai 
vēja izraisīto eroziju, ciktāl tas ir tehniski 
iespējami un ekonomiski pamatoti;

a) atkritumu apsaimniekošanas objekts 
atrodas piemērotā vietā, jo īpaši ņemot vērā 
Kopienas vai valsts saistības attiecībā uz 
aizsargātajiem apgabaliem un 
ģeoloģiskus, hidroloģiskus, 
hidroģeoloģiskus, seismiskus un 
ģeotehniskus faktorus, un ir projektēts tā, 
lai īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvā 
atbilstu paredzētajiem nosacījumiem 
novērst augsnes, gaisa, gruntsūdeņu vai 
virszemes ūdeņu piesārņojumu, īpaši 
ņemot vērā Direktīvu 76/464/EEK , 
Direktīvu 80/68/EEK un Direktīvu 
2000/60/EK, un nodrošinot efektīvu 
piesārņotā ūdens un izskalojuma 
savākšanu, kā un kad tas paredzēts 
izsniegtajā atļaujā, un mazinot ūdens vai 
vēja izraisīto eroziju, ciktāl tas ir tehniski 
iespējami un ekonomiski pamatoti;

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 46. Kopienas saistības dabiskās vides un sugu 
saglabāšanā ietekmē zemes izmantošanu un jāņem vērā vietā, kur tiek apsaimniekots 
atkritumu apsaimniekošanas objekts. Norādīts, ka punkts attiecas uz „atkritumu 
apsaimniekošanas objektu” un nevis faktiskajām „ieguves darbībām”, kas nozīmē, ka to 
atrašanās vietu nenoteiks ar minerālrūdas esamību utt.

Grozījums Nr. 21
11. panta 2. punkta c a) daļa (jauna)

c a) neatkarīgai atkritumu 
apsaimniekošanas objekta projekta, vietas 
un celtniecības izvērtēšanai ir 



PR\564271LV.doc 17/25 PE 357.661v01-00

Ārējais tulkojums LV

piemērojami atbilstoši pasākumi, ko pirms 
darbības uzsākšanas veic eksperts, kurš 
nav nodarbināts uzņēmumā, kas to 
apsaimniekos. Jo īpaši šāda neatkarīga 
izvērtējuma ziņojumi jāiesniedz 
kompetentajai iestādei, kas tos izmantos, 
lai apstiprinātu atkritumu 
apsaimniekošanas objekta projektu, vietu 
un celtniecību;

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 48. Ārēja, neatkarīga pārbaude, par ko tieši ziņo 
kompetentajai iestādei, ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas objekta 
drošību.

Grozījums Nr. 22
12. panta 5. punkta b a) daļa (jauna)

b a) pasīvus vai aktīvus ūdens apstrādes 
apsaimniekošanas objektus izveido tad, 
kad vajag novērst piesārņotā izskalojuma 
pārvietošanos no apsaimniekošanas 
objekta uz tuvējo gruntsūdeņu vai 
virszemes ūdens tilpnēm.

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 55. Iepriekšminētās daļas ir saistītas tikai ar fizisko 
stabilitāti un erozijas novēršanu ar pārmērīgu noteci. Vairumā gadījumu attiecībā uz ūdens 
kvalitāti jāveic pārraudzība un šim nolūkam bieži vien vajadzīga pasīva vai aktīva apstrāde.

Grozījums Nr. 23
12. panta 6. punkta 3. apakšpunkts

Tajos gadījumos un tik bieži, kā to nosaka 
kompetentā iestāde, apsaimniekotājam, 
pamatojoties uz uzkrātajiem datiem, jāziņo 
kompetentām iestādēm par visiem 
monitoringa rezultātiem, lai apliecinātu, ka 
tiek ievēroti atļaujas nosacījumi, un labāk
apzinātu atkritumos un atkritumu 
apsaimniekošanas objektos notiekošos 
procesus.

Tajos gadījumos un tik bieži, kā to nosaka 
kompetentā iestāde, un jebkurā gadījumā 
vismaz reizi gadā, apsaimniekotājs, 
pamatojoties uz uzkrātajiem datiem, ziņo 
kompetentām iestādēm par visiem 
monitoringa rezultātiem, lai apliecinātu, ka 
tiek ievēroti atļaujas nosacījumi, un labāk 
apzinātu atkritumos un atkritumu 
apsaimniekošanas objektos notiekošos 
procesus.
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Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 56. Pašizskaidrojošs.

Grozījums Nr. 24
13. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Kompetentā iestāde pārliecinās, ka 
apsaimniekotājs ir veicis vajadzīgos 
pasākumus, lai:

1. Kompetentā iestāde pārliecinās, ka 
apsaimniekotājs ir veicis vajadzīgos 
pasākumus, lai atbilstu Kopienas vides 
standartiem, jo īpaši, lai saskaņā ar 
Direktīvu 2000/60/EK, novērstu pašreizējā 
ūdens stāvokļa pasliktināšanos, tai skaitā, 
lai:

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 58.

Grozījums Nr. 25
13. panta 1. punkta b a) daļa (jauna)

b a) uzkrāj piesārņoto ūdeni un 
izskalojumu;

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 61.

Grozījums Nr. 26
13. panta 4. a punkts (jauns)

4. a Izraktu tilpņu gadījumā, tostarp 
apakšzemes tilpņu un agrāk aizpildītu 
virsmu mīnu tilpņu, kurām pēc slēgšanas 
ir atļauts pārplūst, apsaimniekotājs veic 
vajadzīgos pasākumus, lai novērstu ūdens 
stāvokļa pasliktināšanos un augsnes 
piesārņojumu, un vismaz sešus mēnešus 
pirms tilpņu ūdens novadīšanas 
pārtraukšanas kompetentajai iestādei 
sniedz šādu informāciju:
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a) izraktu tilpņu izkārtojumu, skaidri 
norādot tās, kurām atļauts pārplūst pēc 
ūdens novadīšanas pārtraukšanas, un 
ģeoloģisku informāciju;
b) izraktajās tilpnēs esošā ūdens 
kvantitātes un kvalitātes pārskatu vismaz 
par diviem darbības gadiem;
c) ietverot atrašanās vietu un kvantitāti -
ietekmes prognozi par jebkura turpmākā 
piesārņojuma noplūdi no izraktajām 
tilpnēm uz gruntsūdeņiem un virszemes 
ūdeņiem, un plānu šādu noplūžu 
mazināšanai un labošanai;
d) priekšlikumus tilpņu pārplūšanas 
procesa monitoringam, lai savlaicīgi 
brīdinātu par vajadzību uzsākt noplūžu 
samazināšanas pasākumus.

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 65. Attiecībā uz daudzumu ES ir daudz vairāk 
problēmas ar piesārņojumu no pamestām mīnu izraktām tilpnēm nekā no iegūtiem 
atkritumiem, un kamēr dalībvalstis pilnībā ignorēs problēmu, šīs sekas nekad netiks pienācīgi 
likvidētas. Tādēļ arī tilpnes jāpakļauj atbilstošām pārbaudēm. Noteikumi, kas vajadzīgi, lai 
risinātu ar mīnu tilpņu piesārņojumu saistītos jautājumus, nav apgrūtinājums (tie jau, 
piemēram, pastāv Apvienotās Karalistes likumā un tur tiek īstenoti 5 gadus bez lieliem 
izdevumiem vai traucējumiem nozarē, bet regulatori gūst lielu labumu, pieņemot lēmumus).

Grozījums Nr. 27
14. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Pirms sākas kādas darbības, kas saistītas 
ar atkritumu uzkrāšanu vai novietošanu 
kādā atkritumu apsaimniekošanas objektā, 
kompetentā iestāde prasa finansiālu 
garantiju (piemēram, finanšu noguldījumu, 
ietverot arī attiecīgās nozares sponsorētus 
savstarpēju garantiju fondus) vai 
līdzvērtīgu garantiju saskaņā ar 
procedūrām, ko paredz dalībvalstis, lai:

1. Pirms sākas kādas darbības, kas saistītas 
ar atkritumu uzkrāšanu vai novietošanu 
kādā atkritumu apsaimniekošanas objektā, 
kompetentā iestāde prasa finansiālu 
garantiju (piemēram, finanšu noguldījumu
vai līdzvērtīgu garantiju, ietverot arī 
attiecīgās nozares sponsorētus savstarpēju 
garantiju fondus) saskaņā ar procedūrām, 
ko paredz dalībvalstis un apstiprina 
Komisija, lai:

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 66.



PE 357.661v01-00 20/25 PR\564271LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 28
14. panta 1. punkta b) daļa

b) līdzekļi, kas jebkurā brīdī pieejami 
atkritumu glabāšanas vietas sanācijai.

b) līdzekļi, kas jebkurā brīdī pieejami 
atkritumu glabāšanas vietas un atkritumu 
apsaimniekošanas objekta ietekmētās
zemes sanācijai.

Pamatojums

“Sanācijas” definīcija Padomes tekstā pilnīgi skaidri nosaka, ka tas nozīmē apstrādāt 
“atkritumu apsaimniekošanas objekta ietekmētu zemi”. Šīs izmaiņas ir vajadzīgas, lai 
nodrošinātu, ka garantija attiecas uz visas tās zemes sanāciju, ko ietekmējis atkritumu 
apsaimniekošanas objekts, kā tas bija sākotnējā Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr. 29
14. panta 3.punkts

3. Garantiju apjomu attiecīgi pielāgo 
atbilstoši sanācijas darbiem, kas jāveic 
atkritumu apsaimniekošanas objektā.

3. Garantiju apjomu periodiski attiecīgi 
pielāgo saskaņā ar jebkādiem sanācijas 
darbiem, kas jāveic atkritumu 
apsaimniekošanas objektā un uz zemes, ko 
ietekmējis atkritumu apsaimniekošanas 
objekts.

Pamatojums

Aizstāj Komisijas sākotnējo tekstu. “Sanācijas” definīcija Padomes tekstā pilnīgi skaidri 
nosaka, ka tas nozīmē apstrādāt “atkritumu apsaimniekošanas objekta ietekmētu zemi”. Šīs 
izmaiņas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka garantija attiecas uz visas tās zemes sanāciju, ko ir 
ietekmējis atkritumu apsaimniekošanas objekts, kā tas bija sākotnējā Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr. 30
20. pants

Slēgtu atkritumu apsaimniekošanas 
objektu uzskaite

Slēgtu atkritumu glabāšanas vietu 
uzskaite

Dalībvalstis nodrošina to, lai tiktu 
sagatavoti un regulāri atjaunināti saraksti, 
kur uzskaitīti tādi slēgti atkritumu 
apsaimniekošanas objekti (tostarp pamesti 
atkritumu apsaimniekošanas objekti) 
dalībvalstu teritorijā, kas ievērojami 
negatīvi ietekmē vidi vai kas vidējā vai īsā 
laikā varētu nopietni apdraudēt cilvēku 

Dalībvalstis nodrošina, lai:
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veselību vai vidi. Tādus sarakstus, kas ir 
sabiedrībai pieejami, sagatavo četros 
gados no .........., ņemot vērā 21. pantā 
minētās metodoloģijas, ja tādas ir 
pieejamas.

1) trīs gadu laikā no šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas ir sagatavots slēgtu 
atkritumu glabāšanas vietu, kas atrodas to 
teritorijā (tostarp nelietotu
apsaimniekošanas objektu), saraksts. 
Šādos sabiedrībai pieejamos sarakstos ir 
vismaz šāda informācija:
a) glabāšanas vietas ģeogrāfiskā 
atrašanās;
b) agrāk iegūta minerāla vai minerālu 
veids;
c) glabāšanās vietā pašreiz esošo 
atkritumu veidi;
d) glabāšanas vietas fiziskā un ķīmiskā 
stabilitāte;
e) informācija par to, vai ir radīta jebkāda 
skābes vai sārmu novadīšana, vai arī 
metāla koncentrācija;
f) glabāšanas vietas vides apstākļi, jo īpaši 
attiecībā uz augsnes kvalitāti, virszemes 
ūdeņu un to saņemošo sateces laukumu, 
tostarp upju apakšbaseiniem un 
gruntsūdeņiem;
2) sarakstā uzskaitītās glabāšanas vietas, 
kā norādīts 1. daļā, ir klasificētas saskaņā 
ar to ietekmes līmeni uz cilvēku veselību 
un vidi. Saraksta sākumā tādējādi būs 
iekļautas slēgtas glabāšanas vietas, kas 
izraisa ievērojami negatīvu ietekmi uz vidi 
vai kuras tuvākajā nākotnē, iespējams, 
var nopietni apdraudēt cilvēku veselību, 
vidi un/vai īpašumus. Saraksta beigās būs 
norādītas tās atkritumu uzglabāšanas 
vietas, kas neietekmē vidi ievērojami 
negatīvi un nākotnē neapdraudēs cilvēku 
veselību, vidi un/vai īpašumus.
3) trīs gadu laikā no šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas ir uzsākta sanācija 
saraksta sākumā klasificētajās atkritumu 
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uzglabāšanas vietās, lai izpildītu 
Direktīvas 75/442/EEK 4. panta prasības. 
Ja kompetentā iestāde nevar nodrošināt, 
ka visus vajadzīgos sanācijas pasākumus 
var uzsākt vienlaicīgi, kompetentā iestāde 
ir pilnvarota izlemt, kurām glabāšanas 
vietām jātiek sanētām vispirms;
4) izmaksas, kas atbilst 3. daļas prasībām, 
sedz atkritumu ražotājs, ciktāl tas ir 
zināms un pieejams. Ja atkritumu ražotājs 
nav zināms vai pieejams, piemēro valsts 
vai Kopienas noteikumus par atbildību.

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 71. Šobrīd nav nekādas drošas ES mēroga informācijas 
par slēgtu/pamestu atkritumu apsaimniekošanas objektu skaitu un to atrašanās vietām.
Dalībvalstīm ir jāsagatavo visu šo apsaimniekošanas vietu saraksts. Ir jālabo tāda 
ievērojamai negatīvai ietekmei uz vidi, kas rodas no slēgtām/pamestām atkritumu 
uzglabāšanas vietām, jo īpaši Centrāleiropā un Austrumeiropā (ko Padome savā kopējā 
nostājā ir pilnībā ignorējusi). Attiecīgu slēgšanas procedūru, ja tādas vispār ir, trūkums jau 
slēgtus vai pamestus atkritumu apsaimniekošanas objektus to slēgšanas laikā padara par 
neapsaimniekotu pagātnes nastu, īstiem „laika degļiem” ar iespējamu katastrofu papildus jau 
ikdienā radītajam piesārņojumam .

Grozījums Nr. 31
21. panta 1. punkts

1. Komisija, kam palīdz 23. pantā minētā 
Komiteja, nodrošina, ka dalībvalstis 
savstarpēji atbilstīgi apmainās ar tehnisku 
un zinātnisku informāciju, lai izstrādātu 
metodoloģijas, kas attiecas uz:

1. Komisija, kam palīdz 23. pantā minētā 
Komiteja, nodrošina, ka dalībvalstis 
savstarpēji atbilstīgi apmainās ar tehnisku 
un zinātnisku informāciju, lai izstrādātu 
metodoloģijas, kas attiecas uz 20. panta 
īstenošanu.

a) 20. panta īstenošanu;
b) to slēgto atkritumu apsaimniekošanas 
objektu sanāciju, kas uzskaitīti saskaņā ar 
20. pantu, lai ievērotu 4. panta prasības.
Ar tādām metodoloģijām paredz izstrādāt 
vispiemērotākās apdraudējuma 
novērtējuma procedūras un trūkumu 
novēršanas pasākumus, ievērojot Eiropas 
dažādos ģeoloģiskos, hidroģeoloģiskos un 
klimatoloģiskos parametrus.

Ar tādām metodoloģijām paredz izstrādāt 
vispiemērotākās apdraudējuma 
novērtējuma procedūras un trūkumu 
novēršanas pasākumus, ievērojot Eiropas 
dažādos ģeoloģiskos, hidroģeoloģiskos un 
klimatoloģiskos parametrus.
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Pamatojums

Lai būtu savienojams ar 20. panta izmaiņām.

Grozījums Nr. 32
24. panta 2. a punkts (jauns)

2. a Neskarot 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka no šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas un, neskatoties ne uz 
kādu 1. punktā norādīto atkritumu 
apsaimniekošanas objekta slēgšanu, 
apsaimniekotājs:
a) nodrošina, ka apspriežamais 
apsaimniekošanas objekts tiek pārvaldīts 
un tā slēgšanas gadījumā apsaimniekots 
arī pēc slēgšanas tādā veidā, kas neskar 
direktīvas un jebkuru citu attiecīgu 
Kopienas tiesību aktu, tostarp Direktīvas 
2000/60/EK, prasību izpildi;
b) nodrošina, ka apspriežamais 
apsaimniekošanas objekts nerada nekādu 
virszemes ūdeņu vai gruntsūdeņu stāvokļa 
pasliktināšanos saskaņā ar Direktīvu 
2000/60/EK vai augsnes piesārņojumu 
izskalojumu, piesārņota ūdens, jebkuru 
citu notekūdeņu vai atkritumu dēļ cietā, 
šķidrā vai šķīduma veidā;
c) veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 
labotu jebkādu likuma nepilnību sekas 
saskaņā ar b) daļu, lai sasniegtu atbilstību 
attiecīgiem Kopienas tiesību aktiem, 
tostarp Direktīvai 2000/60/EK.

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 74. Ņemot vērā pastāvošo Kopienas vides politiku un 
tiesību aktus, no šīs direktīvas spēkā stāšanās brīža nedrīkst notikt turpmāka pasliktināšanās 
un jārisina jau pastāvošā ietekme.

Tādēļ tas ir likumīgi un vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka nekāds „pastāvošais” 
apsaimniekošanas objekts neradīs negatīvu ietekmi uz vidi. Tas ir tikai veids, kā uzlabot 
situāciju un lielā mērā izpildīt ierosinātās direktīvas 1. un 4. pantu.
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Grozījums Nr. 33
24. panta 3. punkts

3. Šīs direktīvas 5. līdz 11. pants, 12. panta 
1., 2., 5. un 6. punkts, 13. panta 4. un 
5. punkts un 14. panta 1. līdz 3. punkts 
neattiecas uz atkritumu apsaimniekošanas 
objektiem, kas:

svītrots

- beiguši uzņemt atkritumus pirms .......... ,
- beidz slēgšanas procedūras saskaņā ar 
attiecīgiem Kopienas vai valsts tiesību 
aktiem, vai programmām, ko akceptējusi 
kompetentā iestāde; un
- faktiski būs slēgti līdz 2010. gada 
31. decembrim.
Dalībvalstis par tādiem gadījumiem 
paziņo Komisijai līdz .......... un nodrošina 
attiecīgo objektu apsaimniekošanu tā, ka 
tas neliedz sasniegt šajā direktīvā un citos 
Kopienas tiesību aktos, tostarp Direktīvā 
2000/60/EK, noteiktos mērķus.

Pamatojums

Padomes teksts ir pretrunīgs, tā kā mums visiem jāmēģina novērst “nepārdomāta” ieguves 
atkritumu apsaimniekošanas objektu slēgšana un no tā izrietoša ietekme uz vidi un ar to 
saistītā ietekme uz cilvēku veselību. Šī direktīva ir pieņemta, lai labāk veiktu ieguves 
atkritumu objektu apsaimniekošanu un aizsargātu cilvēkus un vidi no to ietekmes. Tai nav 
jāveicina ‘pārsteidzīga’ „pastāvošo” apsaimniekošanas objektu slēgšana, lai izvairītos no 
svarīgu noteikumu piemērošanas. Vides praksei nenāk par labu tikai tādu likumu izdošana, 
lai slēgtu atkritumu apsaimniekošanas objektus, kas vēl nepastāv, kamēr tikai kaut kā tiek 
pārraudzīti tie, kas jau darbojas.

Grozījums Nr. 34
25. panta 1. punkta 1.apakšpunkts

1. Dalībvalstīs stājas spēkā likumi, 
noteikumi un administratīvie akti, kas 
vajadzīgi, lai līdz .......... * izpildītu šīs 
direktīvas prasības. Dalībvalstis par to 
nekavējoties informē Komisiju.
____

1. Dalībvalstīs stājas spēkā likumi, 
noteikumi un administratīvie akti, kas 
vajadzīgi, lai līdz .......... * izpildītu šīs 
direktīvas prasības. Dalībvalstis par to 
nekavējoties informē Komisiju.
____
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* 24 mēnešus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

* 18 mēnešus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Pamatojums

18 mēneši ir pietiekams laiks, lai piemērotu valsts likumus atbilstoši šai direktīvai, kā ieteikts 
Komisijas priekšlikumā. Ņemot vērā steidzamu vajadzību aizpildīt ES tiesību aktu nepilnības 
un novērst turpmāku ieguves atkritumu izplūdes un to sekas visā Eiropā, aizstāšanas laiks nav 
jāpagarina.

Grozījums Nr. 35
II pielikuma 1) daļa

1) īsākā un ilgākā laika posmā glabājamo 
atkritumu paredzamo fizikālo un ķīmisko 
īpašību apraksts, sevišķi norādot to 
stabilitāti dažādos virszemes 
atmosfēras/meteoroloģiskos apstākļos;

1) īsākā un ilgākā laika posmā glabājamo 
atkritumu paredzamo fizikālo, ķīmisko un 
radioloģisko īpašību apraksts, sevišķi 
norādot to stabilitāti dažādos virszemes 
atmosfēras/meteoroloģiskos apstākļos;

Pamatojums

Lai raksturojums būtu pareizs un pilnīgs, ir jāiekļauj atkritumu radioloģiskās īpašības.

Grozījums Nr. 36
III pielikums

Atkritumu glabāšanas objektu klasificē kā 
A kategorijas, ja:

Atkritumu glabāšanas objektu klasificē kā 
A kategorijas objektu, ja:

- saskaņā ar apdraudējuma novērtējumu, 
kas ņem vērā tādus faktorus kā atkritumu 
apsaimniekošanas objekta lielumu konkrētā 
brīdī vai nākotnē, tā atrašanās vietu un 
ietekmi uz vidi, kļūme vai nepareiza 
darbība, piemēram, terehona sabrukšana 
vai dambja pārraušana, var izraisīt smagu 
nelaimes gadījumu; vai

- saskaņā ar apdraudējuma novērtējumu, 
kas ņem vērā tādus faktorus kā atkritumu 
apsaimniekošanas objekta lielumu konkrētā 
brīdī vai nākotnē, tā atrašanās vietu un 
ietekmi uz vidi neveiksmes vai kļūmes 
gadījumā cilvēka dzīvības zaudēšana 
un/vai nozīmīgs vides bojājums nevar būt 
pamatoti izslēgts; vai

- tajā atrodas atkritumi, kurus, pārsniedzot 
konkrētu robežlielumu, saskaņā ar 
Direktīvu 91/689/EEK klasificē kā 
bīstamus; vai

- tajā atrodas atkritumi, kurus saskaņā ar 
Direktīvu 91/689/EEK klasificē kā 
bīstamus; vai

- tajā atrodas vielas vai preparāti, ko, - tajā atrodas vielas vai preparāti, ko 
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pārsniedzot konkrētu robežlielumu, 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK vai 
Direktīvu 1999/45/EK klasificē kā 
bīstamus.

saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK vai 
Direktīvu 1999/45/EK klasificē kā 
bīstamus.

Pamatojums

Aizstāj pirmā lasījuma grozījumu Nr. 76 (un grozījumu Nr. 77 un 78, kurus pirmā lasījuma 
plenārsēdes balsojumā uzskatīja par valodnieciski vienādiem). Padomes tekstā tiek 
pazemināti klasifikācijas kritēriji visbīstamākajiem - A kategorijas – ieguves atkritumu 
apsaimniekošanas objektiem, un tas nav pieņemami. Tas sagroza pārbaudes būtību, kas 
attiecas uz to, kā jāpielieto riska analīzes rezultāti. To labo šeit ierosinātā izmaiņa.
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