
NOTEIKT AMBICIOZUS UN SAISTOŠOS ATKRITUMU NOVĒRŠANAS UN 
ATKĀRTOTAS IZMANTOŠANAS MĒRĶUS

Teju 90 % ES lietoto materiālu resursu 
pēc to pirmās lietošanas iet zudumā1. 
Ir jāpieliek daudz vairāk pūliņu, lai 
paātrinātu sistēmisku pāreju uz aprites 
ekonomiku un būtiski samazinātu 
ES absolūto dabas resursu lietojumu 
un siltumnīcas efekta gāzu emisijas, 
ievērojot planētas robežas un 
sasniedzot ANO Ilgtspējīgas attīstības 
mērķus. 

Lai to sasniegtu, Eiropas pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju koalīcija 
„Prevent Waste” jeb tulkojumā no 
angļu valodas — „Novērst atkritumus” 
— aicina uzlabot un ieviest ES 
atkritumu novēršanas un produktu 
dizaina rīcībpolitikas. Ikviena jauna 
vai esoša likumdošanas projekta un 
stratēģijas ieviešanai ir nepieciešams 

ievērot ES atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju, proti, vispirms novērst 
atkritumu rašanos. Samazinot resursu 
ieguvi1, projektējot aprites produktus2 
un sekmējot atkritumu radīšanu, tiek 
samazinātas SEG emisijas — sniedzot 
ieguldījumu ES oglekļa emisiju 
samazināšanas mērķa izpildē3. 

Eiropas Komisijas nākamajam Aprites 
ekonomikas Rīcības plānam kopsakarā 
ar visaptverošo Eiropas Zaļo kursu ir 
jāsastāv no ambicioziem pasākumiem, 
kuri ļauj novērst atkritumu rašanos 
visu nozaru visās vērtību ķēdēs, t.sk. 
pārtikas ražošanā, būvniecībā un 
ēku nojaukšanā, iepakojuma apritē, 
transportā, elektronikā4, baterijās5 un 
tekstīlijās6.

ES atkritumuprioritātes

Mēs aicinām ES iestādes sekot turpmāk raksturotajām desmit prioritātēm:
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1
Jāpieņem progresīva ceļa karte līdz 2030. gadam7, kas ievēro ES atkritumu 
hierarhijas principus, tostarp saistošu kopējo atkritumu samazināšanas mērķi 
un augšējo sadzīves atkritumu robežu, kas izteikta kg/cilvēks/gads vienībās. 
Tas jāpapildina ar saistošiem atkritumu un produktu atkārtotas izmantošanas 
mērķiem un pasākumiem8.

politikas pārveidei

2 Visām dalībvalstīm ir jāsasniedz šis mērķis ar efektīvu pasākumu palīdzību, 
kas aptver visas pārtikas piegādes ķēdes pakāpes — no ražas novākšanas līdz 
pārstrādei, no mazumtirdzniecības līdz patērētājam9.

NOTEIKT OBLIGĀTU PĀRTIKAS ATKRITUMU NOVĒRŠANAS MĒRĶI — 
50 % LĪDZ 2030. GADAM



DEFINĒT VISAPTVEROŠAS VISU PRODUKTU APRITES DIZAINA PRASĪBAS

3 Šīm prasībām jānodrošina no ilgtspējīgiem avotiem iegūtiem netoksiskiem 
materiāliem ražotu produktu ilglietojums, atkārtota izmantojamība, 
remontējamība un reciklējamība. Remontam jākļūst par normu, nodrošinot 
klientiem tiesības remontēt viņu produktus10.

NODROŠINĀT TĪRUS, DROŠUS UN NETOKSISKUS MATERIĀLU APRITES 
LOKUS

4
Nulles piesārņojums11 un netoksiska vide12 var tik nodrošināti, kad vielu 
izmantošana, kas rada bažas, tiek novērsta un aizstāta ar stingru tiesību 
aktu palīdzību. Tādi šobrīd nepastāv. Gan jaunos, gan reciklētos produktos 
ir iespējams izvairīties no šādām vielām, nodrošinot, ka ir izveidota un 
pieejama publiska informācijas sistēma par vielām, kas atrodas materiālos, 
izstrādājumos, produktos un atkritumos.

SAGATAVOT EFEKTĪVAS EKONOMISKAS INICIATĪVAS RESURSUS 
TAUPOŠĀM STRATĒĢIJĀM

5
Nacionālās nodokļu sistēmām un finanšu stimuliem jāveicina atkārtotas 
izmantošanas aktivitātes, piemēram, samazinātu PVN remontēšanai un lietotām 
precēm, kā arī maksām par vienreizējo iepakojumu, tādā veidā, ka „maksā, kad 
aizmet” motivē mājsaimniecības radīt mazāk atkritumu. Augstākā līmenī ES 
jāsekmē publiskas un privātas investīcijas aprites aktivitātēs, kas atrodas augstu 
atkritumu hierarhijā un jāpārtrauc atbalstīt enerģijas atgūšanu no atkritumiem.

PRIORITIZĒT ATKRITUMU NOVĒRŠANU RAŽOTĀJU PAPLAŠINĀTAS 
ATBILDĪBAS (EPR) SISTĒMĀS

6
Visiem EPR mehānismiem jāatbalsta atkritumu novēršana, izmantojot 
finansēšanu un atbalstot atkritumu un produktu atkārtotu izmantošanu, kā 
arī izmantot ekotarifikāciju, lai atturētu no neaprites produktu iegādes. Turklāt 
mēs atbalstām EPR sistēmu paplašināšanu, lietojot tos kā rīcībpolitikas 
instrumentus citām produktu grupām (ne tikai iepakojumam un EEIA, elektrisko 
un elektronisko iekārtu atkritumiem) ar nosacījumu, ka visas ieinteresētās puses 
— sociāli ekonomiskie dalībnieki, pārstrādātāji, pilsoniskā sabiedrība, patērētāju 
organizācijas, vietējās iestādes — tiek iesaistītas šo sistēmu izveidošanā.

ATBALSTĪT ATKĀRTOTI IZMANTOJAMA IEPAKOJUMA LIETOŠANU

7
Iepakojuma un izlietotā iepakojuma direktīvas būtisko iepakojuma prasību 
pārskatīšanai jārada ambicioza likumdošana, kas stingri fokusējas uz 
dizainu atkārtotai izmantošanai, netoksiskiem materiāliem un, pēc gara 
lietderīgā lietošanas laika, reciklējamību. ES rīcībpolitikām jāatbalsta 
atkārtotas lietošanas sistēmu ieviešana14, tanī skaitā atkārtotas uzpildes 
un iepakojuma depozīta sistēmas izmantošanu15. Šie risinājumi jāstiprina 
ar kvantitatīvu iepakojumu atkārtotas izmantošanas mērķu noteikšanu 
līdz 2022. gada beigām.



KONTROLĒT UN IEROBEŽOT ATKRITUMU GLOBĀLO SŪTĪŠANU16

8
Atkritumus nedrīkstētu sūtīt uz valstīm, kas nav ES un kuru tiesību akti ir 
mazāk prasīgi, bet reciklēšanas infrastruktūra nepietiekama. Tā vietā Eiropai 
atkāroti jāizmanto un jāreciklē savi atkritumi pēc iespējas tuvu to radīšanas 
vietai, tā atbalstot lielāku vietējo nodarbinātību. Ļoti svarīga arī ir Bāzeles 
konvencijas jauno labojumu stingra ieviešana.

NOTEIKT ĪSTU ĶĪMISKĀS RECIKLĒŠANAS JURIDISKO IETVARU

9
Ir nepieciešamas skaidras definīcijas un prasības, lai nodrošinātu, ka ķīmiskā 
reciklēšana netraucē labākai apritei, kas atrodas augstāk atkritumu hierarhijā, 
vai tā nerada nevēlamu ietekmi uz vidi. Ievade jāierobežo ar degradētu un 
saindētu plastmasu, un nekad ne ar plastmasu no atsevišķas savākšanas, bet 
izvade var būt tikai jauna plastmasa, bet ne degviela17.

ATBRĪVOTIES NO ATKRITUMU SADEDZINĀŠANAS

10 Eiropai jāizmanto atkritumu novēršanas un aprites ekonomikas aktivitāšu 
potenciāls, pilnīgi samazinot atkritumu sadedzināšanas jaudu18 un apturot 
jebkuru jaunu šādu iekārtu izbūvi ES. Tā ir svarīgākā prioritāte atsevišķas 
savākšanas uzlabošanai un ES enerģijas tīkla dekarbonizācijai.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet bit.ly/10prioritiesEUwastepolicy

http://bit.ly/10prioritiesEUwastepolicy
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