
LVApskats
Nr.04

2020

ES rīcība plastmasas 
atkritumu problēmas 
risināšanai



 

Saturs
Punkts 

Kopsavilkums  I–IV

Ievads  01–11

Pamatmateriāls  01–02 

Atkritumu problēma arvien pieaug  03–04 

Komisijas politikas pasākumi  05–07 

Enerģijas atgūšana: no apglabāšanas atkritumu poligonos līdz 
reciklēšanai  08–11 

Apskata tvērums un pieeja  12–14

Pārskats par ES darbībām un politikas virzieniem 
sadalījumā pa nozarēm  15–25

ES politika attiecībā uz plastmasu galvenajās nozarēs  15–25 

Izlietotais plastmasas iepakojums  26–73

Iepakojuma dizains  27–31 

Pamatprasības, ko praksē uzskata par neīstenojamām  27–29 

ES centienus var papildināt Plastmasas aprites alianse  30–31 

Ražotāja paplašinātas atbildības shēmas  32–42 

Eiropas Savienībā RPA shēmas tiek plaši izmantotas attiecībā uz iepakojumu, 
taču novērojamas lielas atšķirības to efektivitātes līmenī  33–34 

RPA shēmas sekmē vieglāka iepakojuma ražošanu, bet ne tā reciklējamību  35–36 

Jauno ES noteikumu mērķis ir saskaņot un pastiprināt RPA shēmas  37–38 

Iepakojuma depozīta sistēmas var atbalstīt vērienīgākus plastmasas pudeļu 
reciklēšanas mērķrādītājus, taču tās rada izmaksas  39–42 

Ziņošana, dati un mērķrādītāju sasniegšana  43–48 

Juridisko prasību īstenošana ir uzskatāma par apmierinošu  43 

Dalībvalstu paziņotajos datos novērojamas lielas neatbilstības un kļūdas 
robeža  44–46 

2



 

Tiesību aktu atjaunināšana ieviesīs koriģējošu samazinājumu paziņotajos 
reciklēšanas rādītājos  47–48 

ES finansējums izlietotajam plastmasas iepakojumam: 
infrastruktūra un apstrādes iespējas  49–54 

ES finansē atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru ar kohēzijas politikas 
instrumentiem  49–50 

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” varētu uzlabot plastmasas dizainu un 
reciklējamību  51–52 

Plastmasas atkritumu problēmas risinājumus finansē no programmas LIFE  53–54 

Izlietotā plastmasas iepakojuma pārvadāšana  55–66 

Nosacījumi plastmasas atkritumu nosūtīšanai uz ārzemēm kļūs stingrāki  55–56 

Samazinās plastmasas atkritumu un izlietotā plastmasas iepakojuma 
eksports  57–58 

Nosūtītais izlietotais plastmasas iepakojums veido trešdaļu no ES paziņotā 
reciklēšanas rādītāja  59–61 

Ķīnas aizlieguma importēt plastmasas atkritumus rezultātā mainījās 
ES dalībvalstu eksporta galamērķi  62–66 

Izlietotā plastmasas iepakojuma nelegāla tirdzniecība: noziegums 
pret vidi  67–73 

Plastmasas atkritumu nelikumīga likvidēšana ir smags un sarežģīts 
noziegums  68–69 

Plastmasas atkritumi ir viena no galvenajām nelegāli pārvadātajām precēm  70–71 

ES tiesiskajā regulējumā cīņai pret noziedzību, kas saistīta ar atkritumiem, ir 
trūkumi  72–73 

Pārskats par iespējām, trūkumiem, izaicinājumiem un 
riskiem  74–80

Akronīmi un saīsinājumi 

Glosārijs 

ERP revīzijas darba grupa 

3



Kopsavilkums 
I Eiropas Komisija 2018. gada janvārī apstiprināja Eiropas plastmasas stratēģiju kā 
daļu no pārejas uz izvērstāku aprites ekonomiku ar mērķi palīdzēt sasniegt 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus. Šajā stratēģijā ir ierosināti pasākumi, kuru mērķis ir 
uzlabot plastmasas izstrādājumu reciklējamību, savākšanu, šķirošanu, reciklēšanu un 
reciklēta materiāla saturu. Iepakojuma un izlietotā iepakojuma direktīvas 2018. gada 
atjauninājumā tika pieņemti jauni plastmasas iepakojuma reciklēšanas mērķrādītāji 
2025. gadam (50 %) un 2030. gadam (55 %). Šo mērķrādītāju sasniegšana palīdzētu 
sasniegt ES aprites ekonomikas mērķus. Jauni, stingrāki ziņošanas noteikumi, 
visticamāk, samazinās ES paziņoto vidējo plastmasas iepakojuma reciklēšanas rādītāju. 
Saskaņā ar nozares informāciju tas varētu nozīmēt samazinājumu no 41 % līdz 32–
29 %. 

II Tā kā stratēģija tika pieņemta nesen, šobrīd nav iespējams novērtēt tās ietekmi. 
Tāpēc mēs izskatījām ES rīcību plastmasas atkritumu problēmas risināšanai, īpašu 
uzmanību pievēršot izlietotajam plastmasas iepakojumam. Mēs galvenokārt 
pievēršamies šim jautājumam, jo izlietotais plastmasas iepakojums veido lielāko daļu 
plastmasas atkritumu (61 %). Šis nav revīzijas ziņojums, bet gan apskats, kas 
galvenokārt ir balstīts uz publiski pieejamo informāciju vai materiāliem, kas īpaši vākti 
šajā nolūkā. 

III Apskatā mēs pievēršamies šādiem jautājumiem: 

o iepakojuma dizains, kam ir izšķiroša nozīme attiecībā uz plastmasas iepakojuma 
reciklējamību; 

o ražotāja paplašinātas atbildības shēmas, ar kurām izveido tiesisko un finansēšanas 
sistēmu izlietotā plastmasas iepakojuma apsaimniekošanai; 

o reciklēšanas datu ziņošana — to uzticamībai ir būtiska nozīme, lai novērtētu 
ES progresu virzībā uz izlietotā plastmasas iepakojuma reciklēšanas mērķrādītāju 
sasniegšanu; 

o izlietotā plastmasas iepakojuma sūtījumi uz trešām valstīm, kas veido trešdaļu no 
ES paziņotā plastmasas iepakojuma reciklēšanas rādītāja; 

o atkritumu tirdzniecība, jo tā ir sarežģīta noziedzības joma un ietekmē arī izlietotā 
plastmasas iepakojuma apsaimniekošanu. 

IV Mēs sniedzam pārskatu par ES regulējumiem plastmasas atkritumu 
apsaimniekošanai autobūves, elektronikas, lauksaimniecības un būvniecības nozarē, 
kas kopā saražo 22 % no Eiropas Savienībā radītajiem plastmasas atkritumiem. Mēs arī 
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ņemam vērā ES finansēšanas instrumentus, kas pieejami, lai atbalstītu dalībvalstu 
centienus uzlabot plastmasas atkritumu apsaimniekošanu. Jauni tiesību akti un 
mērķrādītāji attiecībā uz izlietoto plastmasas iepakojumu liecina par ES un dalībvalstu 
apņemšanos piešķirt (dažkārt ievērojamus) resursus plastmasas atkritumu problēmas 
risināšanai. Stratēģija ir salīdzinoši nesen izstrādāts dokuments, un tās mērķi vēl ir 
jāpārvērš rīcībā vairākās jomās. Mēs izceļam dažus trūkumus, riskus, izaicinājumus un 
iespējas, kurus novērojām ES pieņemtajā pieejā plastmasas iepakojuma atkritumu 
problēmas risināšanai. Jo īpaši minam ES iespēju gūt iniciatora priekšrocību, izstrādājot 
aprites ekonomikas risinājumus attiecībā uz plastmasas iepakojumu, kā arī risku, ka 
dažas dalībvalstis varētu nesasniegt jaunos mērķrādītājus. 
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Ievads 

Pamatmateriāls 

01 Plastmasa ir mūsdienu ekonomikas galvenais balsts, un tai ir neskaitāmi 
rūpnieciski un patērētājiem paredzēti pielietojumi. Tā ir lēts, daudzpusīgs, viegls, 
izturīgs un plaši izmantots materiāls tādās svarīgās nozarēs kā iepakojums, 
lauksaimniecība, būvniecība, autobūve un elektroierīces. Plastmasas ražošanas apjoms 
pasaulē ir strauji pieaudzis — no 1,5 miljoniem tonnu 1950. gadā līdz 322 miljoniem 
tonnu 2015. gadā1. Puse no visas plastmasas uz Zemes ir saražota pēc 2005. gada2. 
Pieprasījums pēc plastmasas ir pārsniedzis pieprasījumu pēc visiem pārējiem liela 
apjoma materiāliem (piemēram, tērauda, alumīnija vai cementa) — kopš 2000. gada 
tas ir gandrīz divkāršojies. Jaunattīstības ekonomikas pašlaik izmanto 20 reižu mazāk 
plastmasas uz vienu iedzīvotāju nekā attīstītās ekonomikas. To patēriņš, visticamāk, 
pieaugs līdz ar šo valstu attīstību. 

02 Iepakojums (piemēram, jogurta trauciņi, ūdens pudeles, augļu aizsargiepakojums) 
ir plašākais plastmasas pielietojums Eiropas Savienībā. Tas veido aptuveni 40 % no 
saražotā plastmasas apmēra3 un rada 61 % no kopējā plastmasas atkritumu apmēra. 
Nākamās lielākās plastmasas atkritumu ražotājas ir elektrisko un elektronisko iekārtu, 
būvniecības, autobūves un lauksaimniecības nozares (sk. 1. attēlu). Plastmasas 
iepakojums salīdzinājumā ar citiem materiāliem ir iepakojuma veids ar zemāko 
paziņoto reciklēšanas rādītāju Eiropas Savienībā (42 %). Ievērojami augstāki 
reciklēšanas rādītāji tika paziņoti attiecībā uz metāliem (76 %), papīru un kartonu 
(83 %) un stikla taru (73 %)4. 

1 Eiropas Parlaments, “Plastmasas atkritumi un pārstrāde ES: fakti un skaitļi”, 2018. gada 
19. decembris. 

2 Roland Geyer, Jenna R. Jambeck, and Kara Lavender Law (2017), “Production, use, and fate 
of all plastics ever made”, Science Advances, 2017. gada 19. jūlijs. 

3 Plastics Europe, “Plastics – the facts 2019”, 2019. gada 14. oktobris. 

4 Eiropas Komisija, Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots dokumentam “A 
European Strategy for Plastics in a Circular Economy”, SWD(2018) 16 final. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN


1. attēls. Saražotie plastmasas atkritumi pa nozarēm, 2018. gads 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz datiem Plastics Europe 2019. gada dokumentā “A circular economy for 
plastics – A European Overview”. 

Atkritumu problēma arvien pieaug 

03 Piedrazošana un plastmasas noplūde apkārtējā vidē kaitē sauszemes un jūras 
ekosistēmām. Katru gadu okeānā nonāk no 4,8 līdz 12,7 miljoniem tonnu plastmasas 
atkritumu5. Plastmasas atkritumu attiecība uz sauszemes un jūrā atšķiras atkarībā no 
reģiona. Nesenā pētījumā aplēsts, ka zvejas tīkli veido līdz 46 % no Klusā okeāna 
atkritumu plankuma6. Aptuveni 85 % no Eiropas pludmalēs esošā jūras piedrazojuma ir 
plastmasa. Aptuveni 43 % no šā jūras piedrazojuma veido vienreizlietojami plastmasas 
izstrādājumi un 27 % — zvejas rīki7. 

5 Jenna R. Jambek et al., “Plastic waste inputs from land into the ocean”, Science, 
347. sējums, 2015. gada februāris. 

6 L. Lebreton et al., “Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating 
plastic”, Sci Rep 8, 2018. gada 22. marts. 

7 Eiropas Komisija, Priekšlikums direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās 
ietekmes samazināšanu, COM(2018) 340 final. 

Iepakojums; 61 %

Mājsaimniecības 
ierīces, atpūta, 

sports; 4 %

Ēkas un 
būvniecība; 6 %

Elektriskās un 
elektroniskās 
iekārtas; 6 %

Automobiļi; 5 %

Lauksaimniecība; 
5 %

Citas nozares; 13 %

* Kopējais attiecīgajās plūsmās savāktais pēcpatēriņa plastmasas atkritumu 
daudzums — 29,1 miljons tonnu

17,8 miljoni tonnu*
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https://science.sciencemag.org/content/347/6223/768
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=CELEX:52018PC0340
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=CELEX:52018PC0340


1. attēls. The Ocean Plastics lab: izstāde par plastmasas atkritumiem 
okeānā 

 
Avots: Eiropas Parlaments. 

04 2015. gadā visā pasaulē aptuveni 55 % plastmasas atkritumu joprojām tika 
apglabāti atkritumu poligonos vai izmesti dabā8. Eiropas Savienībā lielākā daļa 
plastmasas atkritumu tiek likvidēti atkritumu poligonos vai incinerēti, atgūstot enerģiju 
(sk. 2. attēlu). 

8 Hannah Ritchie and Max Roser, “Plastic Pollution”, Our World in Data, 2018. gada 
septembris. 
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2. attēls. Plastmasas atkritumu apstrādes iespējas Eiropas Savienībā,
2018. gads

Avots: ERP, pamatojoties uz datiem Plastics Europe 2019. gada dokumentā “Plastics – the facts”. 

Komisijas politikas pasākumi 

05 Eiropas Komisija 2018. gada janvārī apstiprināja Eiropas plastmasas stratēģiju9 kā
daļu no pārejas uz izvērstāku aprites ekonomiku ar mērķi palīdzēt sasniegt 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus. Komisija uzskata, ka Eiropas zaļais kurss un jaunais 
aprites ekonomikas rīcības plāns ir vēl vairāk papildinājis rīcībpolitiku plastmasas jomā. 
Stratēģijas mērķis ir, izmantojot ES tiesību aktus, kā arī brīvprātīgus pasākumus un 
standartus, pievērsties visām nozarēm, kas rada plastmasas atkritumus. Stratēģijā 
uzskaitīti 39 pasākumi, kas sadalīti četrās tematiskajās jomās (sk. 3. attēlu). Viens no 
stratēģijas galvenajiem mērķiem ir panākt, lai līdz 2030. gadam viss ES tirgū laistais 
plastmasas iepakojums būtu vai nu atkalizmantojams, vai arī to varētu reciklēt rentablā 
veidā. Komisijas mērķis ir arī palīdzēt dalībvalstīm sasniegt plastmasas iepakojuma 
reciklēšanas mērķrādītājus. 

9 Eiropas Komisija, 2018. gada Eiropas plastmasas stratēģija. 

Reciklēšana
32,50 %

Incinerācija, 
atgūstot 
enerģiju
42,60 %

Apglabāšana 
poligonā 
24,90 %

2018. gadā 
savākts 

29,1 miljons 
tonnu 

plastmasas 
atkritumu
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN


 

3. attēls. ES plastmasas stratēģijas galvenie elementi

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2018. gada Eiropas plastmasas stratēģiju. Mēs neesam 
iekļāvuši visus Eiropas plastmasas stratēģijas 39 pasākumus. 

06 Komisijas Eiropas plastmasas stratēģijas mērķis ir stiprināt atkritumu
apsaimniekošanas galveno koncepciju piemērošanu plastmasas atkritumiem, proti, 
principu “piesārņotājs maksā”, “atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju” un stadiju, 
kad atkritumi vairs nav atkritumi (sk. 4. attēlu). ES jau vairākus gadu desmitus ir 
atbalstījusi centienus uzlabot atkritumu apsaimniekošanas praksi. Piemēram, Sestās 
vides rīcības programmas (2002.–2012. g.) mērķis bija “ievērojami samazināt” radīto 
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atkritumu apjomu, jo īpaši ar atkritumu rašanās novēršanas pasākumiem10. Šis mērķis 
netika sasniegts, tomēr tika ietverts arī Septītajā vides rīcības plānā (2014.–2020. g.). 

4. attēls. Atkritumu apsaimniekošanas hierarhija, kā noteikts 2008. gada 
Atkritumu pamatdirektīvā11 

 
Avots: Eiropas Komisija. 

07 Svarīga Komisijas rīcības daļa attiecībā uz plastmasu bija ES atkritumu direktīvu 
pārskatīšana, ko tā pabeidza 2018. gada maijā12. Grozītajā Iepakojuma un izlietotā 
iepakojuma direktīvā (PPWD) tika divkāršots iepriekšējais izlietotā plastmasas 
iepakojuma reciklēšanas mērķrādītājs no 22,5 % (lielākajai daļai dalībvalstu tas 
jāsasniedz līdz 2008. gadam) līdz 50 % līdz 2025. gadam un 55 % — līdz 2030. gadam. 
Dalībvalstis var sasniegt šos mērķrādītājus, pēc saviem ieskatiem izmantojot jebkurus 
līdzekļus, ko tās uzskata par piemērotiem. 1. tabulā parādīti atkritumu direktīvās 
noteiktie mērķrādītāji katram atkritumu veidam 2025., 2030. un 2035. gadam. Šajā 

10 Lēmums 1600/2002/EK. 

11 “Likvidēšana” ietver atkritumu apglabāšanu poligonos. 

12 Direktīva (ES) 2018/850 par atkritumu poligoniem, Direktīva (ES) 2018/851 par atkritumiem 
un Direktīva (ES) 2018/852 par iepakojumu un izlietoto iepakojumu. 

ATKRITUMU RAŠANĀS NOVĒRŠANA

SAGATAVOŠANA ATKALIZMANTOŠANAI

RECIKLĒŠANA

INCINERĀCIJA, ATGŪSTOT 
ENERĢIJU

LIKVIDĒŠANA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32002D1600
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/850/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32018L0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0141.01.LAV&toc=OJ:L:2018:150:TOC


PPWD ir noteikti arī citi pasākumi ar mērķi veicināt palielināto reciklēšanas 
mērķrādītāju sasniegšanu. Tie ietver dalīto savākšanu, ražotāja paplašinātu atbildību, 
ekonomiskos instrumentus un atkritumu apsaimniekošanas plānus. 

1. tabula. Spēkā esošajās ES direktīvās noteiktie reciklēšanas un 
atkritumu apglabāšanas mērķrādītāji 

Atkritumu veids Juridiskais pamats Līdz 
2025. gadam 

Līdz 
2030. gadam 

Līdz 
2035. gadam 

Atkalizmantošanai 
un reciklēšanai 
sagatavoti sadzīves 
atkritumi 

Atkritumu 
pamatdirektīva 98/
2008 

55 % 60 % 65 % 

Sadzīves atkritumu 
apglabāšana 
poligonā 

Atkritumu poligonu 
direktīva 1999/31 – – Ne vairāk kā 

10 % 

Visa izlietotā 
iepakojuma 
reciklēšana 

Iepakojuma un 
izlietotā 
iepakojuma 
direktīva 94/62 

65 % 70 % – 

Izlietotā 
plastmasas 
iepakojuma 
reciklēšana 

Iepakojuma un 
izlietotā 
iepakojuma 
direktīva 94/62 

50 % 55 % – 

Avots: ERP, pamatojoties uz atkritumu direktīvu 2018. gada atjauninājumu. 

Enerģijas atgūšana: no apglabāšanas atkritumu poligonos līdz 
reciklēšanai 

08 Plastmasas atkritumu incinerācija, atgūstot enerģiju, atkritumu apstrādes iespēju 
hierarhijā atrodas zem reciklēšanas (sk. 4. attēlu). Pašlaik Eiropā vairāk atkritumu tiek 
incinerēti nekā reciklēti. Lai sasniegtu jaunos plastmasas iepakojuma reciklēšanas 
mērķrādītājus, šī situācija jāmaina13. 

13 ICF/Eunomia, “Plastics: reuse, recycling and marine litter”, 2018. gada maijs. 

12

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3cdca2d1-c5f2-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-117831084


09 Plastmasu iegūst galvenokārt no jēlnaftas, un incinerācijas laikā izdalās liels 
daudzums CO2, kā arī dažāds daudzums citu vielu un piesārņotāju, piemēram, 
dislāpekļa oksīds un dzīvsudrabs. Dažas emisijas var kompensēt, ražojot enerģiju, jo tas 
samazina vajadzību pēc citiem enerģijas ražošanas veidiem. 

10 Plastmasu var ķīmiski reciklēt vai apglabāt poligonos. Ķīmiskā reciklēšana (t. i., 
atkritumu pārveidošana atpakaļ par ķīmiskām izejvielām) var ietvert daudzas dažādas 
tehnoloģijas. Tā vēl nav tehnoloģiski vai ekonomiski realizējams atkritumu apstrādes 
veids, taču tādā veidā paredzēts ievērojami samazināt atkritumu apglabāšanu 
poligonos. 

11 Tāpēc dažos gadījumos incinerācija var būt risinājums attiecībā uz plastmasas 
atkritumiem, kas satur toksiskas vielas. Incinerāciju atkarībā no aprites cikla analīzes 
(LCA)14 rezultātiem var uzskatīt par dzīvotspējīgu risinājumu šādu plastmasas atkritumu 
apstrādei15, kamēr tiek izstrādāti citi tehnoloģiski un regulatīvi risinājumi. 

14 Direktīva 2008/98/EK. 

15 ICF/Eunomia, 2018. gada maijs. 
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Apskata tvērums un pieeja 
12 Šajā apskatā ir analizēta ES pieeja sauszemes plastmasas atkritumu problēmai, 
galveno uzmanību pievēršot izlietotajam plastmasas iepakojumam. Tajā izcelti daži 
pieņemtās pieejas trūkumu, riski, izaicinājumi un iespējas. Mēs galvenokārt 
pievēršamies izlietotajam plastmasas iepakojumam, jo tas veido lielāko daļu 
plastmasas atkritumu (61 %). Tvērumā neesam iekļāvuši jūras piedrazojumu. 

13 Šis nav revīzijas ziņojums, bet gan apskats, kas galvenokārt ir balstīts uz publiski 
pieejamo informāciju vai materiāliem, kuri īpaši vākti šajā nolūkā. Mēs esam 
sagatavojuši apskatu, nevis veikuši revīziju, jo 2018. gada Eiropas plastmasas stratēģija 
joprojām nav īstenota praksē un atjauninātajā ES tiesiskajā regulējumā (jaunajās 
direktīvās) ir noteikti īstenošanas termiņi, kas dalībvalstīm jāievēro pēc 2021. gada. 
Tādēļ vēl nav iespējams vērtēt šo izmaiņu ietekmi. Tomēr šis apskats ir savlaicīgs, 
ņemot vērā to, ka joprojām tiek noteiktas turpmākās ES izdevumu prioritātes un 
joprojām tiek lemts par reformām svarīgās politikas jomās. Turklāt mūsu apskats 
varētu sniegt ieguldījumu un papildināt EUROSAI 2020. gadā uzsākto sadarbības 
revīziju par izlietoto plastmasas iepakojumu. 

14 Mēs tikāmies ar Vides ģenerāldirektorātu, kas ir atbildīgs par šo jautājumu, kā arī 
ar daudzām nozares un pilsoniskās sabiedrības ieinteresētajām personām. Mēs 
pārbaudījām direktīvas un regulas, stratēģijas, politikas dokumentus, pamatnostādnes, 
novērtējumus, uzraudzības ziņojumus un Komisijas iesniegtos iekšējos dokumentus, kā 
arī dalībvalstu, starptautisko organizāciju un nevalstisko organizāciju ziņojumus. Mēs 
apmeklējām Portugāli un Nīderlandi, lai redzētu, kā attiecīgā politika tiek īstenota 
praktiski. Mēs izvēlējāmies dalībvalstis, kuras saskaras ar virkni plastmasas atkritumu 
apsaimniekošanas problēmu, kas ir kopīgas daudzām ES dalībvalstīm. Mūsu mērķis bija 
gūt izpratni par dažādajām problēmām, ar kurām saskaras valsts iestādes, uzlabojot 
plastmasas atkritumu apsaimniekošanu, un par risinājumiem, ko tās izvēlējušās, lai uz 
tām reaģētu. 
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Pārskats par ES darbībām un politikas 
virzieniem sadalījumā pa nozarēm 

ES politika attiecībā uz plastmasu galvenajās nozarēs 

15 2018. gada Eiropas plastmasas stratēģijas mērķis ir pievērsties visām galvenajām 
nozarēm, kuras Eiropas Savienībā rada plastmasas atkritumus. Turpinās darbs pie 
stratēģijas īstenošanas. Tas ietver direktīvu izvērtēšanu un pārskatīšanu, kā arī atbalstu 
pētījumiem nolūkā apzināt iespējas, kā novērst atkritumu rašanos un uzlabot 
plastmasas atkritumu apsaimniekošanu. Jaunajā aprites ekonomikas rīcības plānā 
(AERP) noteikts, ka Komisija turpmākajos gados pārskatīs tiesību aktus, kas reglamentē 
atkritumu apsaimniekošanu galvenajās nozarēs, kuras rada plastmasas atkritumus, 
proti, transportlīdzekļu, būvmateriālu un iepakojuma nozarē16. 

16 Lai gan pašlaik attiecībā uz plastmasas iepakojuma reciklēšanu ir noteikti juridiski 
saistoši mērķrādītāji (sk. 1. tabulu), šādi līdzīgi mērķrādītāji nav noteikti plastmasas 
atkritumiem lauksaimniecības un būvniecības nozarē. Autobūves un elektrisko un 
elektronisko iekārtu nozari reglamentē atsevišķi tiesību akti17, kuros noteikts, kā 
pārvaldīt to radītos atkritumus, taču tajos nav minēti konkrēti plastmasas reciklēšanas 
mērķrādītāji. 

Lauksaimniecība 

17 Palielinās plastmasas izmantošana lauksaimniecībā (“lauksaimniecības 
plastmasa”). Tiek lēsts, ka Eiropas Savienībā 2017. gadā lauksaimniecībā tika izmantoti 
1,7 miljoni tonnu plastmasas18. Lauksaimniecības plastmasas galvenie pielietojumi 
dilstošā secībā ir šādi: skābbarības plēves, siltumnīcas un tuneļi, mulčas plēves, 
apūdeņošanas caurules, tīkli un auklas. Plastmasas rūpniecības nozare 2014. gadā lēsa, 
ka 28 % no savāktajiem lauksaimniecības plastmasas atkritumiem tiek reciklēti, 30 % 

16 Komisijas paziņojums “Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns Par tīrāku un 
konkurētspējīgāku Eiropu”, COM(2020) 98 final. 

17 Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un 
Direktīva 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem. 

18 Plastics Europe, “Plastics – the facts 2018”. 
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tiek nosūtīti enerģijas atgūšanai un 42 % tiek apglabāti poligonos19. Tomēr, iespējams, 
ka daļa plastmasas paliek uz lauka vai tiek nelikumīgi sadedzināta, jo nevienā 
lauksaimniecības plastmasas savākšanas shēmā ES pašlaik nav savākti vairāk par 70 % 
no lauksaimniecības plastmasas kalpošanas laika beigās20. 

18 ES nav noteikusi lauksaimniecības plastmasas apsaimniekošanas mērķrādītājus. 
Piecās dalībvalstīs pašlaik ir ieviesta valsts shēma lauksaimniecības plastmasas 
atkritumu savākšanai. Lauksaimniecības plastmasas reciklēšana var būt sarežģīta, un 
tās atkalizmantošana — praktiski neiespējama. Mulču atkritumi parasti tiek pakļauti 
ļoti nelabvēlīgiem laika apstākļiem, ir pārklāti ar augsni un dažkārt ar pesticīdiem, kā arī 
var būt piesārņoti ar patogēniem. 

19 Komisija 2020. gadā uzsāka pētījumu, lai novērtētu iespēju uzlabot 
lauksaimniecības plastmasas atkritumu savākšanas un reciklēšanas rādītājus visā ES. 
ES kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ļauj finansēt, piemēram, plastmasas plēves 
tuneļu aizstāšanu ar stiklu un tēraudu. 

Autobūve 

20 Plastmasa veido aptuveni 11 % no transportlīdzekļos izmantotajiem 
materiāliem21. Tas ir aptuveni 1 miljons tonnu plastmasas atkritumu gadā22. Komisija 
lēš, ka katru gadu aptuveni 30 % no ES nolietoto transportlīdzekļu nenonāk oficiālos 
apstrādes kanālos23. Līdz ar to šo transportlīdzekļu resursi netiek pienācīgi atgūti vai 
reciklēti, vai pat vispār netiek izmantoti. Pašlaik tiek reciklēti tikai 9 % plastmasas 
atkritumu, kas savākti no nolietotiem transportlīdzekļiem, kuri nonāk atbilstošos 
apstrādes kanālos24. Automobiļu ražošanā izmantotās reciklētās plastmasas apmērs 
reti pārsniedz dažus procentus no kopējā izstrādājuma. Nav noteikts nozares mēroga 

19 Plastics Europe, “Plastics – the Facts 2015”. 

20 Agriculture Plastics Europe dati. 

21 GHK, “Study to examine the benefits of the End of Life Vehicles Directive”, 2006. gada maijs. 

22 Pamatojoties uz aplēsēm par 8–9 miljoniem tonnu NTL atkritumu, kas katru gadu saražoti 
Eiropas Savienībā, kā norādīts 2014. gada piecu atkritumu plūsmu atbilstības pārbaudē. 

23 Oko Institut, “Assessment of the implementation of Directive 2000/53/EU on end-of-life 
vehicles”, 2017. g. 

24 Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots 2018. gada Eiropas plastmasas 
stratēģijai, SWD(2018) 16 final, 21. lpp. 
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mērķrādītājs nedz attiecībā uz reciklētas plastmasas izmantošanu personiskajos 
transportlīdzekļos, nedz plastmasas reciklēšanu pēc tam, kad transportlīdzeklis ir 
nolietots. Nolietotu transportlīdzekļu (NTL) direktīvā ir noteikti mērķrādītāji attiecībā 
uz transportlīdzekļu resursu atgūšanu un atkalizmantošanu vai reciklēšanu pēc svara. 
Resursu atgūšanas rādītājam jābūt vidēji 95 % uz vienu transportlīdzekli gadā, un 
atkalizmantošanas vai reciklēšanas rādītājam jābūt vismaz 85 %. ES 28 nedaudz 
pārsniedza minimālo 85 % atkalizmantošanas/reciklēšanas rādītāju, bet nesasniedza 
95 % resursu atgūšanas mērķrādītāju25. 

Elektronika 

21 Tiek lēsts, ka ES ik gadu saražo 9,4 miljonus tonnu elektronisko un elektrisko 
iekārtu atkritumu (EEIA), no kuriem 20 % ir plastmasas atkritumi26. Tika 35 % no 
saražotajiem EEIA atkritumiem ir paziņoti oficiālajā savākšanas un apstrādes 
sistēmā ES. Nelikumīgi sūtījumi uz trešām valstīm ir būtisks izaicinājums šīs situācijas 
uzlabošanā. Tiek lēsts, ka ES katru gadu pazūd 1,3 miljoni tonnu atkritumu (jeb 
aptuveni 14 % no radītajiem EEIA)27. Lielākā daļa dalībvalstu ir sasniegušas līdz 
2015. gadam piemērojamos mērķrādītājus attiecībā uz EEIA galveno kategoriju (IT un 
telekomunikāciju iekārtas, liela un maza izmēra mājsaimniecības ierīces) savākšanu, 
resursu atgūšanu un reciklēšanu28. Šie resursu atgūšanas/reciklēšanas mērķrādītāji 
atšķiras atkarībā no izstrādājuma kategorijas — no 70 % līdz 80 % attiecībā uz resursu 
atgūšanu un no 50 % līdz 75 % attiecībā uz sagatavošanu reciklēšanai vai 
atkalizmantošanai. Augstāki mērķrādītāji tiek piemēroti attiecīgi no 2016. un 
2019. gada. Nav izvirzīts atsevišķs mērķrādītājs, kas attiektos uz EEIA plastmasas 
reciklēšanu un kurā galvenā uzmanība tiktu pievērsta reto metālu reciklēšanai. 

22 Izstrādājuma dizaina sarežģītība un iespējamā ķīmisko vielu (piemēram, liesmu 
slāpētāju) klātbūtne kavē EEIA plastmasas reciklēšanu. Komisija izskata veidus, kā 
stiprināt aprites dizaina principus (remontējamība, modularitāte, modernizējamība un 
izjaukšanas vieglums), lai atbalstītu atkalizmantošanu un reciklēšanu. 

25 Eurostat. 

26 Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots 2018. gada Eiropas plastmasas 
stratēģijai, SWD(2018) 16 final. 

27 Countering WEEE Illegal Trade Project, “Summary Report”, 2015. gada 30. augusts. 

28 “Implementation report on the WEEE Directive”, 2018. gada septembris, 177. lpp. 
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Būvniecība un ēku nojaukšana 

23 Lielākā daļa dalībvalstu jau ir sasniegušas Atkritumu pamatdirektīvā līdz 
2020. gadam noteikto atkritumu resursu atgūšanas mērķrādītāju 70 % apmērā. Šis 
mērķrādītājs ir sasniegts, atkritumus, no kuriem atgūti resursi, galvenokārt izmantojot 
tādiem nolūkiem kā aizbēršana un resursu atgūšana zemākā līmenī (piemēram, 
autoceļu pamatam). Mērķrādītāji nav noteikti attiecībā uz plastmasas atgūšanu 
būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumos. Būvniecības plastmasas atkritumu 
reciklēšana ir ļoti problemātiska: plastmasa var būt daļa no kompozītu struktūras; 
plastmasa var noārdīties un saturēt dažādas piedevas ar nezināmām īpašībām; tā ir 
sajaukta ar vispārējiem atkritumiem, kas apgrūtina šķirošanu un padara to ekonomiski 
neizdevīgu29. Eiropas plastmasas stratēģijā paredzēts līdz 2021. gada beigām izvērtēt 
un pārskatīt Būvizstrādājumu regulu, lai palielinātu reciklētā satura apmēru. 

Iepakojums 

24 Vidēji ES uz vienu cilvēku gadā tiek saražoti 32 kg izlietotā plastmasas 
iepakojuma, salīdzinot ar 45 kg uz vienu cilvēku gadā ASV, 5 kg Indijā un 33 kg 
Japānā30. Saskaņā ar ESAO pieejamo informāciju Eiropas Savienībā ir augstākais 
plastmasas reciklēšanas rādītājs (attiecībā uz visu veidu plastmasas atkritumiem kopā) 
attīstītajās ekonomikās (sk. 5. attēlu). Šo konstatējumu pamato dati, kuru veids un 
kvalitāte dažādās valstīs ir ļoti atšķirīgi, tomēr tas sniedz plašas norādes par atšķirīgo 
progresa līmeni. 

29 Eiropas Vides aģentūra, “Construction and demolition waste: challenges and opportunities 
in a circular economy”, 2020. gada 16. janvāris. 

30 ANO Vides programma, “Single use plastics. A roadmap for sustainability”, 2018. g. 
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5. attēls. Plastmasas reciklēšanas rādītāji atsevišķās valstīs ar augstu 
ienākumu līmeni 

Avots: ESAO, “Improving Markets for Recycled Plastics: Trends, Prospects and Policy Responses, OECD 
Publishing, Paris”, 2018. g., OECD Publishing, Parīze, https://doi.org/10.1787/978 926 430 1016-en. 

25 Ar PPWD paredzētais tiesiskais regulējums, kura mērķis ir uzlabot izlietotā 
plastmasas iepakojuma apsaimniekošanu, tiek pakāpeniski papildināts ar citām 
direktīvām un regulām. Tajās ir noteikti mērķrādītāji attiecībā uz sadzīves atkritumu 
sagatavošanu atkalizmantošanai un reciklēšanai (Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu 
atcelšanu), noteikumi par atkritumu sūtījumiem (Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 14. jūnija Regula (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem) un 
ierobežojumi atkritumu apglabāšanai poligonos (Padomes 1999. gada 26. aprīļa 
Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem) (sk. 6. attēlu). 
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6. attēls. ES regulējums un mērķrādītāji attiecībā uz plastmasas 
iepakojumu 

 
Avots: ERP. 

1999
Direktīva 1999/31/EK 
par atkritumu 
poligoniem

2006
Regula (EK) 
Nr. 1013/2006 par 
atkritumu 
sūtījumiem 

2015
Jauni ierobežojumi, 
kas ieviesti attiecībā 
uz vieglās plastmasas 
iepirkumu maisiņiem

2019
Direktīva 2019/904 par 
konkrētu plastmasas 
izstrādājumu ietekmes uz vidi 
samazināšanu 
Atjaunināti noteikumi par 
reciklēšanas mērķrādītāju 
ziņošanu

2018
Eiropas plastmasas stratēģija aprites 

ekonomikas atjauninājumā atkritumu 
direktīvām (94/62/EK, 1999/31/EK, 

2008/98/EK), ar ko nosaka jaunus 
reciklēšanas mērķrādītājus, dalītās 

savākšanas pienākumu un jaunas 
RPA prasības

2008
Direktīva 2008/98/EK 

par atkritumiem 
(Atkritumu 

pamatdirektīva)

2004
Direktīvas 94/62/EK pārskatītā 

redakcija: jauns izlietotā plastmasas 
iepakojuma reciklēšanas

mērķrādītājs — 22,5 % līdz 2008. gadam

1994
Direktīva 94/62/EK par 

iepakojumu un izlietoto 
iepakojumu

ES plastmasas iepakojuma 
reciklēšanas mērķrādītāji

ES plastmasas iepakojuma 
reciklēšanas mērķrādītāji
PET pudelēm 

2001
15 %

2008
22,5 %

2025
50 %

2030
55 %

2029
90 %

2025
77 %
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Izlietotais plastmasas iepakojums 
26 Viss plastmasas iepakojuma aprites cikls var būt daudz ilgāks nekā tā patēriņa 
posms, un katrā cikla posmā veiktās izvēles ietekmē to, kā atkritumi tiek apstrādāti 
(sk. 7. attēlu). Izvēle sākas ievadmateriāla atlases posmā, kam seko izejvielu ražošana, 
pārstrāde iepakojumā, izmantošana/atkalizmantošana un likvidēšana, kā arī apstrāde 
kalpošanas laika beigās. Plastmasas iepakojums ievērojami palielina vides 
piedrazojuma problēmu. Tā rezultātā 2019. gadā tika pieņemta direktīva par 
vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem. 

7. attēls. Plastmasas iepakojuma aprites cikls 

 
Avots: ERP. 

1 2

3

4

5

Izejmateriāli Ražošana

Sadale

Izmantošana/
atkalizmantošana

Nelikumīga 
likvidēšana/sūtīšana 

Atkritumu 
poligons

Enerģijas 
atgūšana

Reciklēšana

Plastmasas izstrādājums 

Aprites cikls

21



Iepakojuma dizains 

Pamatprasības, ko praksē uzskata par neīstenojamām 

27 Eiropas Savienībā iepakojumam jāatbilst pamatprasībām, kas noteiktas 
1994. gada PPWD. Šīs prasības jo īpaši attiecas uz iepakojuma ražošanu un sastāvu, kā 
arī materiālu un enerģijas atgūšanas procedūrām. Izņemot nelielus grozījumus 
formulējumā 2018. gadā, šīs prasības joprojām ir nemainīgas un nosaka, ka 
iepakojumam jābūt: 

o ar noteiktu minimālo svaru un tilpumu, lai garantētu drošību un higiēnu; 

o izstrādātam, ražotam un komercializētam tā, lai to varētu atkārtoti izmantot un 
atgūt tā resursus, tostarp reciklēt, un lai līdz minimumam samazinātu tā ietekmi 
uz vidi likvidēšanas laikā; 

o ražotam tā, lai līdz minimumam samazinātu kaitīgu un citu bīstamu vielu un 
materiālu klātbūtne emisijās, pelnos vai infiltrātā likvidēšanas laikā. 

28 Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) 2004. gadā publicēja iepakojuma 
novēršanas, atkalizmantošanas, materiālu atgūšanas un enerģijas atgūšanas 
standartus. Komisija 2005. gada februārī publicēja šos standartus Oficiālajā Vēstnesī kā 
“atzītus standartus”, kuru ievērošana ražotājiem ir jāpierāda. Nozares ieinteresēto 
personu aptauja, ko Komisija veica 2009. gadā, liecināja, ka nozare atbalsta 
pamatprasībās noteikto elastību, jo uzņēmumi kopumā var brīvi īstenot dažādas 
procedūras, lai pierādītu atbilstību31. Līdz 2011. gadam piecas dalībvalstis bija 
ieviesušas mehānismus, ar kuriem uzrauga pamatprasību piemērošanu32. PPWD ir 
noteikts, ka, piemērojot CEN standartus, tiek pieņemts, ka atbilstība ir ievērota. 

31 BIO Intelligence Service, “Awareness and Exchange of Best Practices on the Implementation 
and Enforcement of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste”, 
2011. g. 

32 Turpat. 
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29 Komisija saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas PPWD 2018. gada pārskatīšanā, 
pašlaik apsver iespējas pārskatīt pamatprasības, lai atbalstītu savu mērķi līdz 
2030. gadam visu plastmasas iepakojumu padarīt atkalizmantojamu un/vai reciklējamu 
ekonomiski izdevīgā veidā33. Komisijas uzdevumā 2020. gadā veiktajā pētījumā par 
pamatprasību efektivitāti tika secināts, ka tās “praksē nav īstenojamas”34. Šajā 
pētījumā tika secināts, ka pamatprasības neatbilst mūsdienu vajadzībām un ka 
atjauninātajām pamatprasībām jo īpaši: 

o jāatspoguļo atkritumu apsaimniekošanas hierarhija, veicinot atkalizmantošanas 
vai reciklēšanas sistēmu; 

o jānosaka iepakojuma dizains un materiāli, kas varētu radīt problēmas atkritumu 
savācējiem un pārstrādātājiem; 

o precīzāk un skaidrāk jādefinē prasības attiecībā uz atkritumu rašanās novēršanu; 

o jānodrošina saskaņotība ar ES politikas attīstību attiecībā uz dažu kompostējamo 
materiālu izmantošanu un vērtību; 

o jāatbalsta augstas kvalitātes reciklētu materiālu pieprasījums un piedāvājums; 

o jānosaka skaidri definēta izpildes procedūra, kas aizstāj atbilstības pieņēmumu. 

ES centienus var papildināt Plastmasas aprites alianse 

30 Ar Eiropas plastmasas stratēģiju uzsāktā saistību uzņemšanās kampaņa papildina 
Komisijas centienus uzlabot plastmasas atkritumu apsaimniekošanu. Tās mērķis ir līdz 
2025. gadam iekļaut izstrādājumos 10 miljonus tonnu reciklētas plastmasas. Komisija 
2019. gada martā izvērtēja saistības un konstatēja neatbilstību starp reciklētās 
plastmasas apmēru, ko uzņēmumi uzņēmās nodrošināt (11 miljoni tonnu), un apmēru, 
ko tie uzņēmās izmantot (6,4 miljoni tonnu). Pašlaik Eiropas Savienībā gadā tiek 
izmantoti četri miljoni tonnu reciklētu materiālu. Komisija izveidoja Plastmasas aprites 
aliansi (CPA), lai mazinātu šo plaisu. Līdz 2020. gada jūlijam 225 dalībnieki, tostarp 
galvenie iepakojuma, autobūves, EEIA un lauksaimniecības nozares plastmasas tirgus 

33 Eiropas Komisija, “The Green Deal”, COM(2019) 640 final. 

34 Eunomia: “Effectiveness of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste 
and Proposals for Reinforcement”, 2020. gada februāris. 
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dalībnieki, bija parakstījuši CPA līgumu. Uzņēmumi un uzņēmumu apvienības apņemas 
nodrošināt vai izmantot noteiktu apmēru reciklētās plastmasas vai veicināt šo procesu. 

31 Pašlaik Komisija uzrauga saistības uz ad hoc pamata. CPA ir apņēmusies līdz 
2021. gadam izveidot brīvprātīgu sistēmu, lai uzraudzītu Eiropas izstrādājumos 
izmantotās reciklētās plastmasas apjomu35. Salīdzināmi un uzticami dati par 
panākumiem, kas gūti 10 miljonu tonnu mērķrādītāja sasniegšanā, var palīdzēt 
palielināt uzticību galveno ieinteresēto personu centieniem un informēt par iniciatīvas 
panākumiem vai neveiksmi. 

Ražotāja paplašinātas atbildības shēmas 

32 Ražotāja paplašinātas atbildības (RPA) shēmu mērķis ir panākt, ka ražotāji ir 
finansiāli un organizatoriski atbildīgi par savu izstrādājumu apsaimniekošanu, tiklīdz tie 
kļūst par atkritumiem (sk. 8. attēlu). Saistošu plastmasas iepakojuma reciklēšanas 
mērķrādītāju ieviešana 1994. gada PPWD lika daudzām dalībvalstīm ievērot šo pieeju, 
lai: 

o ražotāji kļūtu atbildīgi par izmaksām iepakojuma kalpošanas laika beigās nolūkā 
veicināt labāku dizainu, kas samazinātu šīs izmaksas (vieglāks iepakojums, lielāka 
reciklējamība u. c.); 

o uzlabotu atkalizmantošanas un reciklēšanas rādītājus; 

o samazinātu pašvaldību (un nodokļu maksātāju) izmaksas par atkritumu 
apsaimniekošanu, pārvirzot tās ražotājiem un patērētājiem (jo RPA nodeva ir 
iekļauta izstrādājuma cenā). 

35 Circular Plastic Alliance Declaration. 
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8. attēls. Ražotāja atbildības un ražotāja paplašinātas atbildības robežas 

 
Avots: ERP. 

Eiropas Savienībā RPA shēmas tiek plaši izmantotas attiecībā uz 
iepakojumu, taču novērojamas lielas atšķirības to efektivitātes līmenī 

33 Katrā ES dalībvalstī ir ieviesta RPA shēma (sk. 8. attēlu) attiecībā uz izlietoto 
plastmasas iepakojumu36. Shēmu darbības jomas katrā ES dalībvalstī ir atšķirīgas. Dažas 
attiecas tikai uz mājsaimniecībās izlietoto iepakojumu, bet citas ietver arī komerciālo 
un rūpniecisko iepakojumu. Šo shēmu ietvaros izlietotais plastmasas iepakojums tiek 
savākts un apstrādāts, lai samazinātu atkritumu apmēru, ko nosūta uz poligoniem. Tās 
palīdz dalībvalstīm atkritumu hierarhijā paaugstināt izlietotā plastmasas iepakojuma 
apsaimniekošanas sistēmas (sk. 4. attēlu), palielinot reciklēšanas rādītājus un tādējādi 
palielinot ES ekonomikas resursu izmantošanas efektivitāti. 

34 Būtisks datu trūkums, metodoloģiskas grūtības nošķirt RPA shēmu ietekmi no 
citiem faktoriem un lielās atšķirības izmantotajās sistēmās ir kavējušas ESAO spēju 
novērtēt RPA shēmu ietekmi37. ES likumdevēji arī norādīja uz visai atšķirīgajiem shēmu 
efektivitātes līmeņiem un ražotāju atbildību38. 

36 Bio Intelligence Services, “Development of Guidance on Extended Producer Responsibility”, 
2014. g. 

37 ESAO, “Extended Producer Responsibility: Updated guidance for efficient waste 
management”, 2016. g. 

38 Direktīva 2018/852. 

Ražotāja atbildība

Ražotāja paplašināta 
atbildība

Dizains Ražošana Patērētāju posms Kalpošanas
laika beigas Atkritumu apstrāde
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RPA shēmas sekmē vieglāka iepakojuma ražošanu, bet ne tā 
reciklējamību 

35 RPA shēmu ietvaros plastmasas iepakojuma ražotājiem tiek piemērota nodeva 
par savu izstrādājumu apsaimniekošanu to kalpošanas laika beigu posmā. Šī nodeva 
atspoguļo izmaksas, kas saistītas ar shēmas ietvaros savāktā un apsaimniekotā izlietotā 
plastmasas iepakojuma apstrādi. Šo nodevu pamatā nav izmaksas, kas saistītas ar 
100 % tirgū laistā plastmasas iepakojuma apstrādi, bet gan izmaksas, kas radušās 
saistībā ar RPA shēmu, pārvaldot savākto iepakojumu. Tāpēc vienības izmaksas par 
apstrādi aprites cikla beigās ražotājiem ir mazākas nekā plastmasas iepakojuma 
reciklēšanas faktiskās izmaksas. 

36 Lielākajā daļā RPA shēmu biedriem ir jāmaksā nodeva atkarībā no tirgū laistā 
plastmasas iepakojuma svara. Tas stimulē ražotājus samazināt plastmasas iepakojuma 
svaru, lai samazinātu izmaksas. Piemēram, 500 ml polietilēntereftalāta (PET) pudeles 
vidējais svars Eiropas Savienībā samazinājās no 24 g 1990. gadā līdz 9,5 g 2013. gadā39. 
Komisijas dienestu darba dokumentā tika konstatēts, ka pārstrādājama plastmasas 
iepakojuma dizaina ieviešanai plašākā mērogā ir vairāki šķēršļi, kas saistīti ar ražošanas 
procesiem, ieradumiem un dialoga trūkumu visā vērtību ķēdē un starp dažādiem 
dalībniekiem40. Tam var būt būtiska ietekme, jo tiek lēsts, ka vairāk nekā 80 % no visas 
ar izstrādājumu saistītās ietekmes uz vidi tiek noteikti dizaina posmā41. Dažos 
gadījumos viegls iepakojums var būt grūtāk reciklējams, jo tam ir daudzslāņu struktūra, 
kurā izmanto dažādas plastmasas nolūkā iegūt tādas pašas īpašības kā biezākam 
iepakojumam no viena materiāla. 

39 Plastic Converters Europe tīmekļa vietne par plastmasas iepakojumu. 

40 Eiropas Komisija, Dienestu darba dokuments, kas pievienots 2018. gada Eiropas 
plastmasas stratēģijai, SWD(2018) 16 final. 

41 Eiropas Komisija, ilgtspējīgu izstrādājumu rīcībpolitikas tīmekļa vietne, pēdējo reizi 
atjaunināta 2018. gada 13. decembrī. 
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Jauno ES noteikumu mērķis ir saskaņot un pastiprināt RPA shēmas 

37 Lai risinātu šos jautājumus un pastiprinātu RPA ieguldījumu plastmasas 
iepakojuma reciklēšanas mērķrādītāju sasniegšanā, Eiropas Savienība PPWD 
2018. gada pārskatīšanā noteica, ka RPA shēmas iepakojumam ir jāpiemēro obligāti. 
Turklāt Atkritumu pamatdirektīvas 2018. gada pārskatīšanā tika noteikts, ka RPA 
shēmās jāietver: 

o kontroles mehānismi, tostarp neatkarīgas revīzijas attiecībā uz finanšu pārvaldību 
un datu ziņošanas pienākumu; 

o nodevas, kas aptver atkritumu apsaimniekošanas, informācijas sniegšanas un datu 
vākšanas pienākumus; 

o nodevu ekomodulācija (RPA biedru nodevas pielāgošana, lai veicinātu 
reciklēšanu); 

o kārtība, kādā atklāj dalībnieku maksātās nodevas; 

o vispārējs aptvērums, kas attiecas uz jomām un/vai izstrādājumiem 
(neaprobežojoties tikai ar visienesīgākajiem segmentiem vai nozarēm). 

38 Dažās RPA shēmās jau ir ieviests nodevu modulācijas režīms, kas saistīts ar to, cik 
viegli ir reciklēt plastmasas iepakojumu. Nodevas var noteikt, pamatojoties uz 
apsvērumiem, kas saistīti ar reciklēšanas tehnoloģiju pieejamību, traucējošu vai 
toksisku piedevu klātbūtni, iepakojuma sastāvu (viegli reciklējami polimēri, vairāki 
slāņi) un otrreizējo izejvielu tirgu pastāvēšanu. Dalībvalstis ir izvēlējušās dažādas 
modulācijas pieejas, piemēram, izmantot bonus, nevis bonus-malus pieeju 
(sk. 1. izcēlumu). 
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1. izcēlums 

Nodevu modulācija Nīderlandes RPA shēmā 

Nīderlandes Izlietotā iepakojuma fonds (Afvalfonds Verpakkingen) kopš 2019. gada 
piemēro plastmasas iepakojuma nodevu modulācijas režīmu. Tas piemēro bonus 
sistēmu ar mazākām nodevām (0,34 EUR par kilogramu, nevis 0,60 EUR par 
kilogramu 2020. gadā), lai atalgotu uzņēmumus, kas izmanto cietas plastmasas 
iepakojumu ar labu reciklējamību un pozitīvu tirgus vērtību pēc šķirošanas, 
tādējādi samazinot Afvalfonds Verpakkingen neto izmaksas. 

Afvalfonds Verpakkingen nosaka, vai plastmasas iepakojumam ir laba 
reciklējamība, izmantojot Nīderlandes Ilgtspējīga iepakojuma institūta izstrādāto 
KIDV reciklēšanas pārbaudi attiecībā uz cietas plastmasas iepakojumu. Afvalfonds 
Verpakkingen atalgo tāda iepakojuma izmantošanu, kam ir laba reciklējamība, taču 
neparedz sankcijas par cita iepakojuma izmantošanu. 

Lēmums izmantot bonus sistēmu, nevis bonus-malus sistēmu, tika pamatots ar 
vēlmi raidīt pozitīvu signālu tirgum, kā arī ar praktiskajām problēmām saistībā ar 
malus sistēmas piemērošanu, kas liktu Afvalfonds Verpakkingen veikt detalizētas 
tehniskās pārbaudes plašam plastmasas iepakojumu klāstam, un tam būtu 
ievērojamas izmaksas. 

Iepakojuma depozīta sistēmas var atbalstīt vērienīgākus plastmasas 
pudeļu reciklēšanas mērķrādītājus, taču tās rada izmaksas 

39 Direktīvā par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem (SUP direktīva) ir 
noteikti mērķrādītāji, kas paredz dalībvalstīm līdz 2025. gadam reciklēšanas nolūkos 
savākt 77 % dzērienu vienreizlietojamo plastmasas pudeļu ar tilpumu līdz trīs litriem un 
līdz 2029. gadam — 90 %42. Tā kā dzērienu pudeles ir plastmasas iepakojuma veids, šie 
centieni tiks ņemti vērā plastmasas iepakojuma reciklēšanas mērķrādītāju sasniegšanā. 
Dalībvalstīm būs pienākums nodrošināt, ka līdz 2025. gadam dzērienu PET 
vienreizlietojamās pudelēs, kas laistas tirgū attiecīgajā valstī, tiek iekļauti vidēji 25 % 
reciklēta materiāla. Šī prasība līdz 2030. gadam pieaugs līdz 30 % attiecībā uz visām 
vienreizlietojamām dzērienu pudelēm. 

40 Iepakojuma depozīta sistēmas (DRS) darbojas, par izstrādājumu iegādes brīdī 
iekasējot papildmaksu. Šī nodeva tiek atmaksāta pēc tukšā iepakojuma atgriešanas. 
SUP direktīvā nav paredzēts pienākums izmantot DRS, lai sasniegtu mērķi savākt 
dzērienu pudeles reciklēšanas nolūkos, bet tajā ir noteikts, ka tā ir viena no iespējām, 

42 Direktīva (ES) 2019/904, 9. pants. 

28

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:32019L0904


ko dalībvalstis var izmantot. Komisija 2018. gada agrīnās brīdināšanas ziņojumos par 
tiesību aktu par atkritumiem īstenošanu ierosināja dažām dalībvalstīm (Kiprai, 
Portugālei un Rumānijai) apsvērt iespēju ieviest DRS kā iespējamu risinājumu, kā 
novērst risku, ka netiks sasniegts 2020. gada mērķrādītājs 
atkalizmantošanai/reciklēšanai sagatavot 50 % sadzīves atkritumu. 

41 Saskaņā ar vides aizsardzības aģentūru tīkla datiem dalībvalstis, kas ir pieņēmušas 
šo sistēmu, savāc vidēji vairāk par 80 %43 PET pudeļu salīdzinājumā ar vidēji 58 % visā 
ES. Tik augsts PET pudeļu dalītās savākšanas līmenis var palīdzēt dalībvalstīm sasniegt 
2025. un 2030. gada plastmasas iepakojuma reciklēšanas mērķrādītājus. DRS var arī 
palielināt reciklētās plastmasas kvalitāti un ienesīgumu44. Tomēr DRS ieviešana var 
radīt izmaksas gan tiešā, gan netiešā veidā, kā arī sarežģīt dalībvalstu atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas. 

42 DRS infrastruktūras izveide un darbība rada tiešās izmaksas. Tiek lēsts, ka Vācijas 
DRS sistēmas darbība izmaksā aptuveni 800 miljonus EUR gadā45. Slovākijas Vides 
ministrija lēš, ka DRS operatoram gadā iztrūks 5 miljoni EUR (15 % no budžeta) PET 
pudeļu un alumīnija skārdeņu DRS sistēmas darbībai46. Lai segtu šo iztrūkumu, ražotāji 
maksās papildu nodevu. Netiešās izmaksas, kas rodas, pārejot no pašreizējās PET 
pudeļu savākšanas sistēmas no ielas uz DRS, var arī radīt atšķirīgu izmaksu un 
ieguvumu sadalījumu vērtības ķēdē, piemēram, ienākumu zudumu pašvaldībām, kas 
savāc tukšās pudeles un pārdod tās reciklētājiem. Iepakojuma marķēšanas sistēma 
(nolasīšanai depozīta automātos) novērš ārvalstīs iegādāto pudeļu iekļūšanu dalībvalsts 
DRS sistēmā. Ja dalībvalstis nav noslēgušas saskaņošanas vai sadarbspējas līgumu, šāda 
pārrobežu pārvietošana var samazināt savākšanas un reciklēšanas rādītājus. 

43 EPA Network, “Working Paper. Deposit Return Schemes: Data and figures from 16 Member 
Countries of the EPA Network”, 2018. gada marts. 

44 Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots 2018. gada Eiropas plastmasas 
stratēģijai, SWD(2018) 16 final. 

45 BBC, “Drinks bottles and can deposit return scheme proposed”, 2018. gada 28. marts. 

46 Vides politikas institūts, Slovākijas Republikas Vides ministrija, “Real Price of Deposit. 
Analysis of the introduction of the deposit-refund system for single-use beverage packaging 
in the Slovak Republic”, 2018. gada novembris. 
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Ziņošana, dati un mērķrādītāju sasniegšana 

Juridisko prasību īstenošana ir uzskatāma par apmierinošu 

43 Komisijas īstenošanas ziņojumi par PPWD liecina par kopumā apmierinošu 
direktīvas īstenošanu, tomēr tajos ir uzsvērti trūkumi attiecībā uz darbībām, kas 
saistītas ar izlietotā iepakojuma rašanās novēršanu un efektīvu dalīto savākšanu. Kopš 
2008. gada Komisija ir uzsākusi 45 pārkāpuma procedūras pret dalībvalstīm saistībā ar 
PPWD. Tās galvenokārt bija saistītas ar to, ka netika ziņots par dalībvalstu veiktajiem 
pasākumiem (29 gadījumi), ar nepietiekamu transponēšanu (8 gadījumi) un sliktu 
PPWD piemērošanu (8 gadījumi). Pēc šīm procedūrām neviena dalībvalsts nesaņēma 
sodu. 

Dalībvalstu paziņotajos datos novērojamas lielas neatbilstības un kļūdas 
robeža 

44 Dalībvalstis katru gadu (n gadā par n-2 gadu) ziņo Komisijai par plastmasas 
iepakojuma reciklēšanas rādītājiem, norādot procentuālo daļu no kopējā tirgū laistā 
plastmasas iepakojuma. Jaunākie pieejamie paziņotie plastmasas iepakojuma 
reciklēšanas rādītāji ievērojami atšķiras — no 23,5 % Maltā līdz 74,2 % Lietuvā; 
ES vidējais rādītājs ir 41,9 % (sk. 9. attēlu). Dalībvalstis mēra plastmasas daudzumu, par 
kuru ziņots kā par reciklētu dažādos savākšanas, šķirošanas un reciklēšanas procesa 
posmos47. Līdztekus neprecīzām aplēsēm par tirgū laisto plastmasas iepakojumu tas 
var ietekmēt paziņoto reciklēšanas rādītāju. Neprecīziem aprēķiniem par iemeslu var 
būt nepietiekami stimuli attiecībā uz pareizu ziņošanu, mazo ražotāju izslēgšana no 
datu ziņošanas, bezmaksas pakalpojumu sniedzēju esamība, nepilnīga tiešsaistes 
pārdošanas un pārrobežu pirkumu aptvērums, kā arī izslēgšana no tirgū pirmo reizi 
laistā atkalizmantojamā iepakojuma aprēķina. 

47 Eunomia, “Study on waste statistics - a comprehensive review of gaps and weaknesses and 
key priority areas for improvement in the EU waste statistics”, 2017. gada oktobris. 
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9. attēls. Paziņotie plastmasas iepakojuma reciklēšanas rādītāji 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem. 

45 Komisijas uzdevumā veiktā pētījuma par atkritumu statistiku48 rezultāti liecina, ka 
ievērojamas kļūdas robežas iemesls ir rīcības brīvība juridiski saistošu pienākumu 
interpretācijā, nepietiekama datu pārbaude, ļoti atšķirīgas aprēķina metodes un 
pārbaudes procedūras, kā arī stimulu trūkums attiecībā uz precīzu ziņošanu. Gan 
pētījums par atkritumu statistiku, gan jaunākais ziņojums par atkritumu 
apsaimniekošanas tiesību aktu īstenošanu49 liecina: pastāv iespēja, ka par tirgū laistā 
iepakojuma apmēru netiek pietiekami ziņots. Dažas dalībvalstis cenšas risināt datu 
ziņošanas problēmas, ieviešot elektroniskas atkritumu plūsmu ziņošanas sistēmas 
(sk. piemēru 2. izcēlumā). 

48 Turpat. 

49 Eiropas Komisija, “Ziņojums par ES atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu īstenošanu, 
tostarp agrīnā brīdinājuma ziņojums par dalībvalstīm, kuras varētu nesasniegt 2020. gadam 
izvirzīto mērķrādītāju attiecībā uz sadzīves atkritumu sagatavošanu 
atkalizmantošanai/reciklēšanai”, COM(2018) 656 final, 2018. gada septembris. 
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2. izcēlums 

Platforma E-GAR Portugālē 
Portugāles iestādes 2018. gadā izveidoja platformu, ko dēvē par E-GAR, lai par 
mājsaimniecības atkritumu pārvadājumiem ziņotu tiešsaistē. Sistēma seko līdzi 
visiem kodētajiem pārvadājumiem, un tās vadītāji reizi ceturksnī veic kvalitātes 
pārbaudes. Galvenā uzmanība ir vērsta uz atkritumu apsaimniekošanas 
darbībām — atkritumus apstrādā aptuveni 3000 uzņēmumu. 

Sistēmas pamatā ir apstiprināšanas procedūra visos pārvadājuma ķēdes posmos — 
atkritumu radītājs vai pārvadātājs kodē datus sistēmā, un atkritumu saņēmējam ir 
jāapstiprina atkritumu veids, kvalitāte un daudzums. Domstarpību gadījumā abām 
pusēm ir 30 dienas laika, lai panāktu kopēju nostāju. Tā kā ir nepieciešams 
galamērķa uzņēmuma apstiprinājums, iespēja apiet tiesību aktus ir ierobežotāka 
(t. i., nelikumīgs atkritumu poligons nevar apstiprināt pārvadājumu). 

Platformā E-GAR vēl netiek veidota statistika, jo tās dati joprojām ir 
apstiprināšanas posmā. Tomēr Portugāles iestādes plāno izmantot platformu E-
GAR kā galveno valsts statistikas datu avotu, jo tā attiecas uz visiem atkritumu 
radītājiem, tādēļ nebūs vajadzīga datu ekstrapolācija, kā tas nepieciešams pašlaik. 
Turklāt dati par izlietotā plastmasas iepakojuma nonākšanu reciklēšanas iekārtās 
būs precīzāki. 

Izmantojot sistēmu, var arī ietaupīt, jo nav nepieciešama dokumentācija papīra 
formātā un attiecīga tās uzglabāšana. Portugāles iestādes ir aplēsušas, ka 
platformas E-GAR kopējās izmaksas ir 0,17 EUR par vienu lietu salīdzinājumā ar 
4,55 EUR par iepriekš izmantoto papīra lietu. 

46 Kopējais ES paziņotais plastmasas iepakojuma reciklēšanas rādītājs laikposmā no 
2008. līdz 2017. gadam palielinājās par aptuveni 12 procentpunktiem (sk. 10. attēlu). 
Reciklēto materiālu daudzums pastāvīgi palielinājās, bet tajā pašā laikā par 
1,7 miljoniem tonnu palielinājās arī paziņotā izlietotā plastmasas iepakojuma 
daudzums. Līdz ar to nereciklēto atkritumu daudzums pēdējo piecu gadu laikā ir 
saglabājies samērā nemainīgs, proti, aptuveni 9,5 miljoni tonnu gadā. Tas ir nozīmīgs 
izaicinājums, ņemot vērā jaunos, tālejošākos reciklēšanas mērķrādītājus un vērienīgos 
aprites ekonomikas mērķus. 
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10. attēls. Izlietotā plastmasas iepakojuma radīšana un reciklēšana 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem. 

Tiesību aktu atjaunināšana ieviesīs koriģējošu samazinājumu paziņotajos 
reciklēšanas rādītājos 

47 Lai novērstu 44. punktā minētās datu nepilnības, ar PPWD 2018. gada 
atjauninājumu tika ieviestas stingrākas reciklēšanas rādītāju aprēķināšanas prasības. 
Tas jo īpaši saskaņoja punktu attiecībā uz reciklētā apjoma mērīšanu nolūkā iegūtu 
precīzākus un salīdzināmākus datus. Pastāv arī papildu prasības attiecībā uz paziņoto 
datu pārbaudi kopā ar citām datu kopām un uz pienākumu sniegt datu kvalitātes 
pārbaudes ziņojumus. Eksperti, ar kuriem ERP apspriedās, lēš, ka, piemērojot jaunās 
aprēķināšanas metodes, paziņotie reciklēšanas rādītāji varētu samazināties par līdz pat 
10 procentpunktiem. Plastics Europe prognozēja50, ka ES plastmasas iepakojuma 
reciklēšanas rādītājs varētu samazināties no 42 % (pašreizējais paziņotais rādītājs) līdz 
aptuveni 29 % (sk. 10. attēlu). Jaunie noteikumi attiecībā uz ziņošanu par jaunajiem 
2025. un 2030. gada mērķrādītājiem stājās spēkā 2020. gada janvārī, un pirmie 
ziņojumi gaidāmi 2022. gada jūnijā (par 2020. gadu). 

50 Plastics Europe, “The Circular Economy for Plastics. A European Overview”, 2019. gada 
decembris. 
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48 Pateicoties jaunajai aprēķināšanas metodoloģijai, ievērojami palielināsies 
atšķirība starp pašreizējiem plastmasas iepakojuma reciklēšanas rādītājiem un 
2025./2030. gada mērķrādītājiem. Lai sasniegtu jaunos juridiski saistošos reciklēšanas 
mērķrādītājus, nepieciešama izlēmīga rīcība. Extender Producer Responsibility Alliance 
(EXPRA) 2015. gadā lēsa, ka maksimālais teorētiski iespējamais plastmasas iepakojuma 
reciklēšanas rādītājs ir 60 %, kas norāda, ka reciklēšanas rādītājiem parasti vajadzētu 
būt zemākiem, jo nav iespējams savākt visu, ko patērētāji izmet51. Paredzams, ka 
plastmasas iepakojuma reciklēšanas rādītāji palielināsies pēc tam, kad tiks īstenoti 
jauni ražotāja paplašinātas atbildības noteikumi (sk. 37. punktu), izstrādātas vairāk, kā 
arī uzlabotas dalītās savākšanas, šķirošanas un reciklēšanas infrastruktūras un, kā 
paredzēts, atjauninātas pamatprasības (sk. 29. punktu). 

ES finansējums izlietotajam plastmasas iepakojumam: 
infrastruktūra un apstrādes iespējas 

ES finansē atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru ar kohēzijas 
politikas instrumentiem 

49 ES finansē atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru savākšanai, šķirošanai un 
apstrādei, galvenokārt ar kohēzijas politiku. Lai gan nav iespējams noteikt finansējumu, 
kas attiecas tikai uz plastmasas atkritumu apsaimniekošanu, finansējums kopumā 
palīdz uzlabot visu atkritumu apsaimniekošanu, tādējādi radot tīrākas atkritumu 
plūsmas, kuras ir vieglāk reciklēt. Šajā jomā tiek finansēti divi atbalsta pasākumi: 

o 17. pasākums attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, konkrēti, 
samazināšanu, šķirošanu un reciklēšanu, kura mērķis ir atbalstīt apstrādes 
iespējas augstāk atkritumu hierarhijā (sk. 4. attēlu) un kurš labāk atspoguļo 
centienus pāriet uz pilnīgāku aprites ekonomiku; 

o 18. pasākums attiecībā uz mājsaimniecības atkritumu apsaimniekošanu, konkrēti, 
mehānisko un bioloģisko apstrādi, termisko apstrādi, incinerāciju un 
apglabāšanu poligonā, kuram ir nedaudz lielāki piešķīrumi nekā 
17. pasākumam —55 % no kopējā piešķīruma 17. un 18. pasākumam 
(sk. 11. attēlu). 

51 EXPRA, “Analysis of Eurostat packaging recycling data - a study of the years 2006.–2012.”, 
2015.gada oktobris. 
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50 Izdevumi pašreizējā plānošanas periodā (2014.–2020. g.) salīdzinājumā ar budžetā 
paredzētajiem līdzekļiem (4,4 miljardi EUR) ir nelieli (1 miljards EUR). Kopumā mēs 
aprēķinājām, ka līdz 2019. gada 31. decembrim no 17. pasākumam budžetā 
paredzētajiem līdzekļiem tika izlietoti 30,5 %, bet 18. pasākumam — 16,5 %. Lielo 
atšķirību starp piešķīrumu un izdevumiem izskaidro vairāki faktori, proti, trūkumi 
dalībvalstu atkritumu apsaimniekošanas plānu un citu valsts tiesību aktu pārskatīšanā, 
nepieciešamība pārskatīt apstiprinātos projektus, ilgstoša projektu novērtēšana, 
publiskā iepirkuma procedūru kavēšanās, nepietiekama vietējo iestāžu spēja pārvaldīt 
projektus, kā arī līdzfinansējuma trūkums52. 

52 Eunomia, “Study on investment needs in the waste sector and on the financing of municipal 
waste management in Member States”, 2019. gada jūnijs. 
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11. attēls. Kohēzijas politikas līdzekļi, kas iekļauti budžetā un izlietoti, 
2014.–2020. g. 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz datiem, kas iegūti 2020. gada 16. jūnijā tīmekļa vietnē 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/ un liecina par situāciju 2019. gada 31. decembrī. 

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” varētu uzlabot plastmasas dizainu 
un reciklējamību 

51 Komisija savā tīmekļa vietnē ziņo, ka pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ES finansējuma programma pētniecībai nodrošināja ar plastmasu saistītiem pētniecības 
projektiem aptuveni 84,6 miljonus EUR Eiropas Savienības neto ieguldījumu. 
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ES izdevumi ar plastmasu saistītiem projektiem veido 17 % no kopējiem 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” līdzekļiem, kas izmaksāti līdz 2020. gada martam. 
12. attēlā parādītas galvenās valstis, kuras piedalās šādos projektos, kas parasti ir 
starpvalstu projekti. 

12. attēls. ES neto ieguldījums pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros ar plastmasu saistītos projektos sadalījumā pa valstīm 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz programmā SEDIA (vienotā elektronisko datu apmaiņas telpa) pieejamajiem 
datiem un karti; dati iegūti 2020. gada 16. martā. 

52 Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projekti ir vairāk vērsti uz atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas augšējo daļu atbilstīgi ES plastmasas atkritumu 
apsaimniekošanas mērķiem53. Tie ietver pētījumus par alternatīviem polimēriem, 
uzlabotām reciklēšanas metodēm un uzlabotu dizainu. Tomēr pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” projektu inovatīvais raksturs nozīmē, ka to rezultāti nav viegli un tieši 
atkārtojami plašā mērogā nolūkā risināt izlietotā plastmasas iepakojuma problēmu. 

53 Turpat. 

ES ieguldījums

17,23 miljoni

145,14 tūkstoši

Valsts
“Apvārsnis 2020” 
neto ES ieguldījums

“Apvārsnis 2020” 
līdzdalība

Kopā 84 611 989 215
Spānija 17 226 277 41
Vācija 13 611 964 26
Beļģija 9 759 601 24
Francija 8 590 424 27
Apvienotā Karaliste 6 850 125 16
Itālija 6 194 889 19
Nīderlande 5 174 232 12
Austrija 3 341 499 10
Īrija 3 042 696 6
Grieķija 2 882 679 8
Portugāle 2 156 055 6
Somija 1 271 953 3
Zviedrija 973 206 3
Čehija 711 202 3
Lietuva 704 675 2
Kipra 503 316 2
Slovēnija 480 863 2
Dānija 441 195 2
Igaunija 300 000 1
Polija 250 000 1
Rumānija 145 138 1
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Plastmasas atkritumu problēmas risinājumus finansē no programmas 
LIFE 

53 Papildus kohēzijas un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” finansējumam Eiropas 
Komisija vides un klimata aizsardzībai laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam no 
LIFE līdzekļiem piešķīra 3,4 miljardus EUR. Finansējums netiek iedalīts atsevišķi 
plastmasas atkritumiem un izlietotajam plastmasas iepakojumam. Tomēr LIFE projektu 
datubāzes dati liecina, ka Eiropas Komisija ir finansējusi divdesmit projektus, kas saistīti 
ar plastmasas atkritumiem (finansējuma summas nav norādītas). 

54 Pēc Komisijas pasūtījuma veiktajā pētījumā54 norādīts, ka LIFE finansējuma 
prioritātes atbalsta ES atkritumu politikas mērķu sasniegšanu, veicinot jaunu 
uzņēmējdarbības un patēriņa modeļu īstenošanu, atbalstot resursu efektīvu 
izmantošanu un aprites ekonomikas koncepcijas. Tāpat kā pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”, LIFE finansējums ir paredzēts atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhijas augšējai daļai (sk. 4. attēlu). Programmas LIFE starpposma novērtējumā 
norādīts, ka Komisija varētu rīkoties aktīvāk, lai reproducētu projektus, izplatot to 
risinājumus un zinātību katalītiskās ietekmes radīšanai. Tāpēc ir maz ticams, ka 
projektu rezultātiem būs ievērojama īstermiņa ietekme uz izlietotā plastmasas 
iepakojuma problēmu. 

Izlietotā plastmasas iepakojuma pārvadāšana 

Nosacījumi plastmasas atkritumu nosūtīšanai uz ārzemēm kļūs stingrāki 

55 Ja izlietotais plastmasas iepakojums netiek apstrādāts ES, to var nosūtīt 
pārstrādei uz trešām valstīm, attiecībā uz bīstamiem atkritumiem piemērojot 
stingrākus noteikumus, kā noteikts Bāzeles Konvencijā par kontroli pār kaitīgo 
atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu. Atkritumu 
pamatdirektīvā 2008/98/EK (WFD) ir noteikts, ka ES mērķis ir kļūt pašpietiekamai 
sadzīves atkritumu likvidēšanā un to resursu atgūšanā (šajā kategorijā ietilpst lielākā 
daļa grūti reciklējamā izlietotā plastmasas iepakojuma). 

56 Līdz šim lielākā daļa izlietotā plastmasas iepakojuma tika uzskatīta par nebīstamu 
pārvadāšanai, un tāpēc saskaņā ar ES atkritumu sūtījumu regulu tas tika iekļauts “zaļajā 
sarakstā”. Bāzeles konvencijas puses 2019. gada maijā vienojās, ka par zaļā saraksta 
(nebīstamiem) atkritumiem tiek uzskatīti tikai tādi priekššķirotas, nepiesārņotas, 

54 Turpat. 
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reciklējamas plastmasas sūtījumi, kuros nav neviena nereciklējama materiāla un kuri ir 
sagatavoti tūlītējai reciklēšanai videi nekaitīgā veidā. Šīs izmaiņas stāsies spēkā 
2021. gada 1. janvārī. 

Samazinās plastmasas atkritumu un izlietotā plastmasas iepakojuma 
eksports 

57 Plastmasas atkritumu eksports ārpus ES ir samazinājies, jo īpaši pēdējo trīs gadu 
laikā. Turpmāk redzamajā attēlā parādītas galvenās dalībvalstis, kas laikposmā no 
2010. līdz 2019. gadam eksportēja plastmasas atkritumus reciklēšanai ārpus ES. 

13. attēls. Galvenās ES valstis, kas eksportē plastmasas atkritumus 
ārpus ES 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem — “Comext international trade in goods”. 

58 2017. gadā samazinājās gan plastmasas atkritumu, gan izlietotā plastmasas 
iepakojuma eksports absolūtos skaitļos. Izlietotā iepakojuma īpatsvars plastmasas 
atkritumu eksportā ārpus ES kļūst arvien lielāks: 75 % 2017. gadā salīdzinājumā ar 43 % 
2012. gadā (sk. 14. attēlu). Tas norāda, ka ES dalībvalstis sava izlietotā plastmasas 
iepakojuma apsaimniekošanā ir ļoti atkarīgas no reciklēšanas ārpus ES. Šī tendence 
būtu jāskata saistībā ar problēmām, kas rodas atkritumu apsaimniekošanas 
infrastruktūras attīstības jomā (sk. 50. punktu), tostarp attiecībā uz jaunu tehnoloģiju 
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ieviešanu tirgū (piemēram, ķīmiskā reciklēšana), un saistībā ar pieaugošo sabiedrības 
un tiesību aktos paredzēto normu spiedienu risināt plastmasas atkritumu problēmu. 

14. attēls. Izlietotā plastmasas iepakojuma eksporta daļa no kopējiem 
plastmasas atkritumiem, kas eksportēti ārpus Eiropas Savienības 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz datiem par izlietotā plastmasas iepakojuma eksportu, kas iegūti no Eurostat 
datubāzes “Packaging waste by waste management operations and waste flow”, un datiem par 
plastmasas atkritumu eksportu, kas iegūti no Eurostat Comext datubāzes par preču starptautisko 
tirdzniecību. 

Nosūtītais izlietotais plastmasas iepakojums veido trešdaļu no 
ES paziņotā reciklēšanas rādītāja 

59 Izlietoto plastmasas iepakojumu reciklēšanas nolūkos var nosūtīt ārpus ES. 
Eksportētājiem ir jāpierāda, ka atkritumi tiek apstrādāti līdzīgi tam, kā tas notiek ES55. 
Dalībvalstis ir izmantojušas šo iespēju, lai nosūtītu ievērojamu apmēru plastmasas 
atkritumu uz ārvalstīm, jo īpaši uz Āziju (sk. 2. tabulu). Saskaņā ar Plastics Europe 
datiem Eiropas Savienība 2018. gadā 6,5 % no visiem savāktajiem plastmasas 
atkritumiem nosūtīja uz aizjūras zemēm. Tas atbilst 20,2 % no plastmasas atkritumiem, 
kas nosūtīti uz reciklēšanas iekārtām. Laikposmā no 2012. līdz 2017. gadam 
reciklēšanai paredzētie sūtījumi ārpus ES veidoja 27 % līdz 30 % no paziņotā izlietotā 
plastmasas iepakojuma reciklēšanas apjoma56. Tas liecina, ka sūtījumiem reciklēšanas 

55 Atkritumu pamatdirektīva. 

56 Pamatojoties uz Eurostat datiem. 
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nolūkos ārpus ES ir būtiska nozīme plastmasas iepakojuma reciklēšanas mērķrādītāju 
sasniegšanā. 

2. tabula. ES plastmasas atkritumu eksports

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Plastmasas atkritumi, kas 
eksportēti ārpus ES (miljoni 
tonnu) 

3,37 3,37 3,36 2,84 3,30 3,08 3,12 2,55 1,93 1,72 

Desmit galvenie galamērķi Āzijā 
(% no kopējā ES eksporta) 95 % 96 % 95 % 94 % 95 % 95 % 94 % 91 % 86 % 83 % 

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem — “Comext international trade in goods”. 

60 ES operatoriem ir jāsaņem dokumenti, kas apliecina, ka izlietotā plastmasas
iepakojuma apstrāde (tostarp reciklēšana) trešā valstī tiek veikta saskaņā ar 
standartiem, kas kopumā ir līdzvērtīgi ES standartiem. Tomēr Eiropas Vides aģentūra 
norāda, ka apstrāde trešās valstīs bieži rada lielāku vides noslogojumu attiecībā uz 
piesārņojumu, CO2 emisijām un plastmasas noplūdi apkārtējā vidē nekā apstrāde vai 
reciklēšana Eiropas Savienībā. ES plastmasas atkritumu apstrādes standartu atbilstības 
pārbaude trešās valstīs bieži vien ir nepietiekama, lai nodrošinātu ES standartu 
ievērošanu57. Dalībvalstu valsts iestādes nav pilnvarotas veikt pārbaudes trešās valstīs, 
un ražotāju paplašinātas atbildības organizācijas, kas ir atbildīgas par izlietotā 
plastmasas iepakojuma apsaimniekošanu, reti veic pārbaudes uz vietas. Tas rada zemu 
pārliecību par reciklēšanu ārpus ES, kā arī ievērojamu nelikumīgu darbību risku. 

61 PPWD 2018. gada atjauninājums un īstenošanas noteikumi58 paredz, ka
dalībvalstīm kvalitātes pārbaudes ziņojumā jāapraksta konkrēti uzraudzības un 
apstiprināšanas pasākumi, kas veikti ar mērķi nodrošināt, ka izlietotā plastmasas 
iepakojuma eksportētāji ievēro apstrādes nosacījumu līdzvērtības pienākumu. 

Ķīnas aizlieguma importēt plastmasas atkritumus rezultātā mainījās 
ES dalībvalstu eksporta galamērķi 

62 Ķīna (tostarp Honkonga) līdz 2018. gadam bija galvenais ES plastmasas atkritumu
eksporta galamērķis, veidojot 77 % (2,4 miljonus tonnu) no kopējā ES eksportēto 
plastmasas atkritumu apjoma 2016. gadā. Ķīna 2017. gada jūlijā paziņoja par 

57 EVA, “Plastic waste trade and the environment”, 2019. gada oktobris. 

58 Komisijas īstenošanas lēmums (ES) 2019/665 (2019. gada 17. aprīlis). 
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plastmasas atkritumu importa aizliegumu, kas stājās spēkā 2018. gada sākumā. Pēc šā 
aizlieguma strauji samazinājās eksports uz Ķīnu un tika dažādots ES plastmasas 
atkritumu galamērķa valstu portfelis (sk. 15. attēlu). Citās Āzijas valstīs laikposmā no 
2016. līdz 2018. gadam ievērojami palielinājās plastmasas atkritumu imports no ES: 
Taizemē — astoņkārtīgs pieaugums, Turcijā — septiņkārtīgs pieaugums, Taivānā — 
pieckārtīgs pieaugums, Indonēzijā — trīskāršs pieaugums. Tā rezultātā vēl vairākas 
valstis noteica plastmasas atkritumu importa ierobežojumus. Dati par 2019. gadu 
liecina, ka Turcija un Malaizija ir galvenie izlietotā plastmasas iepakojuma eksporta 
galamērķi Āzijā. 

15. attēls. Galvenās ES plastmasas atkritumu galamērķa valstis Āzijā

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem — “Comext international trade in goods”. 

63 Ķīnas aizliegums arī paātrināja plastmasas atkritumu transportēšanas pieaugumu
ES iekšienē (sk. 16. attēlu). Šīs izmaiņas var būt saistītas ar to, ka atkritumi sasniedz 
pieejamo infrastruktūru ES teritorijā (reciklēšanas, incinerācijas un atkritumu poligonu 
jauda), vai ar atšķirīgiem tranzīta maršrutiem plastmasas atkritumu eksporta laikā 
ārpus ES. 
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16. attēls. Plastmasas atkritumu tirdzniecības attīstība ES teritorijā un
ārpus tās

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem — “Comext international trade in goods”. 

64 Dažas dalībvalstis laikposmā no 2016. līdz 2019. gadam ir ievērojami
palielinājušas plastmasas atkritumu importu. Slovēnijā pieaugums bija 68 %, Polijā — 
30 %, Čehijā — 26 %, Spānijā — 25 % un Nīderlandē un Francijā — aptuveni 20 %. 
17. attēlā sniegts pārskats par galvenajiem plastmasas atkritumu galamērķiem
ES teritorijā. Importētājas dalībvalstis var būt arī tikai tranzīta punkti (sk. Green
Tuscany lietu 3. izcēlumā).

65 Ķīnas aizlieguma radītais izaicinājums rada arvien lielāku spiedienu uz dalībvalstu
spēju apsaimniekot tajās izlietoto plastmasas iepakojumu. Komisija lēš, ka ES ir 
iekārtas, lai reciklētu pusi no tās kopējiem plastmasas atkritumiem59. Nav pieejami dati 
par citām plastmasas atkritumu šķirošanas, incinerācijas un apglabāšanas iespējām 
poligonos. 

59 Eiropas Komisija, Dienestu darba dokuments, kas pievienots 2018. gada Eiropas plastmasas 
stratēģijai. 

2,05
1,93 1,83 1,84 1,95

2,14
2,36 2,41 2,52 2,58

3,37
3,37

3,36

2,84

3,30 3,08
3,12

2,55

1,93
1,72

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

2010.g.
janv.-dec.

2011. g.
janv.-dec.

2012.g.
janv.-dec.

2013. g.
janv.-dec.

2014. g.
janv.-dec.

2015.g.
janv.-dec.

2016. g.
janv.-dec.

2017. g.
janv.-dec.

2018. g.
janv.-dec.

2019.g.
janv.-dec.

ES dalībvalstis Ārpus ESMiljoni tonnu

43



17. attēls. Galvenās plastmasas atkritumu tirdzniecības galamērķa valstis 
ES iekšienē 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem — “Comext international trade in goods”. 

66 Lai saglabātu pašreizējo plastmasas iepakojuma reciklēšanas rādītāju un to 
palielinātu nolūkā sasniegt jaunos mērķrādītājus, dalībvalstīm būs jāpalielina un 
jāuzlabo reciklēšanas spēja ar mērķi aptvert: 

o izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, uz kuru attieksies Bāzeles konvencijā 
paredzētā stingrāka kontrole (sk. 56. punktu), padarot eksportu reciklēšanas 
nolūkos ārpus ES grūtāku vai pat neiespējamu; 

o izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, par kuru pašlaik tiek ziņots kā par 
reciklētu, taču kas tiks pārklasificēts kā nereciklēts, ņemot vērā izmaiņas ziņošanas 
prasībās; 

o izlietotā plastmasas iepakojuma daudzuma palielinājumu, kas nepieciešams, lai 
sasniegtu juridiski saistošos mērķrādītājus 2025. un 2030. gadam. 
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Izlietotā plastmasas iepakojuma nelegāla tirdzniecība: 
noziegums pret vidi 

67 Noziegumi pret vidi ir darbības, ar kurām tiek pārkāpti tiesību akti vides jomā vai 
kuras draud radīt būtisku kaitējumu videi un/vai cilvēkiem. ES pieņēma 
Direktīvu 2008/99/EK par vides aizsardzību, izmantojot krimināltiesības, ar prasību 
dalībvalstīm noziegumus pret vidi uzskatīt par noziedzīgiem nodarījumiem. Galvenie 
noziegumi pret vidi cita starpā ir nelikumīgi sūtījumi un atkritumu izgāšana. 

Plastmasas atkritumu nelikumīga likvidēšana ir smags un sarežģīts 
noziegums 

68 Noziegumiem pret vidi, tostarp nelikumīgiem plastmasas atkritumu sūtījumiem 
un izgāšanai, ir būtiska ietekme uz vidi, savvaļas dzīvniekiem un cilvēku veselību, un tie 
rada ievērojamus ekonomiskus zaudējumus. Komisijas 2013. gada ziņojumā secināts, 
ka nelikumīgas atkritumu likvidēšanas un nepietiekama atkritumu apstrādes iekārtu 
skaita dēļ ir palikušas neizmantotas ekonomiskās izaugsmes iespējas un radīts 
apdraudējums videi60. Nelikumīga atkritumu likvidēšana ir saistīta ar organizēto 
noziedzību61 un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kā arī ir viens no ienesīgākajiem 
nelegālajiem tirgiem pasaulē, kas, ņemot vērā zemo kriminālvajāšanas risku un zemos 
naudas sodus62, ir līdzvērtīgs cilvēku tirdzniecībai un nelegālajai narkotikām un 
šaujamieroču tirdzniecībai. Eiropola 2013. un 2017. gada smagās un organizētās 
noziedzības draudu novērtējumos šis noziegumu veids ir atzīmēts kā būtisks drauds un 
viena no galvenajām Eiropola darba jomām, kas ietver dalībvalstu darbību 
koordinēšanu (sk. 3. izcēlumu). 

69 Padomes ziņojumā par noziegumiem pret vidi63 norādīts, ka pašreizējais ar 
atkritumiem saistītu noziegumu atklāšanas un kriminālvajāšanas līmenis ir zems. Tajā 

60 Eiropas Komisija, “Ziņojums par ES atkritumu tiesību aktu īstenošanu”, COM(2013) 6 final, 
2013. gada 17. janvāris. 

61 Waste force project, “Waste Crime Alerts”. 

62 “European Union Action to Fight Environmental Crime” (EFFACE), “Crime and the EU. 
Synthesis of the Research Project Final synthesis Report of the Research Project”, 2016. gada 
marts. 

63 Eiropas Savienības Padome, “Gala ziņojums par astoto savstarpējo izvērtējumu kārtu 
attiecībā uz noziedzību pret vidi — informācija un apspriešana Padomē”, 2019. gada 
15. novembris. 
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lēsts, ka tas ir daudz zemāks64 nekā citos noziegumu veidos, taču sankcijas nav 
samērīgas un atturošas — dažkārt tās ir mazākas par peļņu, kas gūta no nelikumīgām 
darbībām65. Pārvadājumu ķēdes sarežģītības dēļ ir grūti saukt pie atbildības iesaistītās 
personas un pierādīt, ka tās zināja par atkritumu nelikumīgu likvidēšanu. Līdz atkritumu 
nelikumīgai apglabāšanai to īpašnieki dažādās valstīs var vairākkārt mainīties, 
vienlaikus pirmais atkritumu plūsmas radītājs saņem dokumentus, kas apliecina, ka 
izlietotais plastmasas iepakojums tiek reciklēts. 3. izcēlumā minētais skaitlis ir 
teorētisks piemērs tam, kā var notikt izlietotā plastmasas iepakojuma nelikumīga 
tirdzniecība starptautiskā mērogā, kā arī minēts konkrēts gadījums, ko atklāja Eiropola 
operācija “Green Toscany”. 

64 Eiropas Prokuroru tīkls vides tiesībaizsardzībai, “Environmental prosecution report tackling 
environmental crime in Europe”, 2017. gada marts. 

65 Countering WEEE Illegal Trade, “Summary Report”, 2015. gada 30. augusts. 
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3. izcēlums

Nelikumīga izlietotā plastmasas iepakojuma pārvadāšana

Teorētiski nelikumīga atkritumu plūsma

Avots: ERP. 

Operācija “Green Toscany” 

2019. gadā operācijas “Green Toscany” ietvaros — sadarbībā starp Itālijas un 
Slovēnijas tiesībaizsardzības iestādēm, ko koordinē Eiropols,— tika arestētas 
96 personas. Šīs 96 personas bija daļa no organizētās noziedzības grupas, kas 
nelikumīgi pārvadāja plastmasas atkritumus no Itālijas caur Slovēniju uz Ķīnu. 
Slovēnijas uzņēmumi iesniedza Itālijas uzņēmumiem dokumentus, kas apliecināja, 
ka atkritumi pirms nosūtīšanas uz Ķīnu tika reciklēti. Operācijas laikā tika 
konstatēti 560 nelikumīgi plastmasas atkritumu sūtījumi, kuru kopējā vērtība bija 
8 miljoni EUR. 
Avots: Eiropols. 

Plastmasas atkritumi ir viena no galvenajām nelegāli pārvadātajām 
precēm 

70 Eiropas Savienības Vides tiesību aktu īstenošanas un izpildes tīkls (IMPEL)
2011. gadā aplēsa, ka nelikumīgi pārvadātie atkritumi veido aptuveni 20 % no visiem 
atkritumu sūtījumiem ES66. Pasaules Muitas organizācija 2009. gadā uzsāka operāciju 
Demeter — kopīgu globālu iniciatīvu, kas vērsta pret nelikumīgiem atkritumu 
sūtījumiem un kas vairākkārt tika atkārtota. Jaunākie operācijas Demeter rezultāti67 

66 EnviCrimeNet, “Report on Environmental Crime”, 2016. gada 27. maijs. 

67 Opperācija Demeter, 2019. g. 
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apstiprina, ka plastmasas atkritumi ir viens no galvenajiem nelikumīgo atkritumu 
sūtījumu veidiem (līdztekus EEIA), un tie veido aptuveni 23 % no kopējā konfiscēto 
preču apjoma. 

71 Saskaņā ar 2017. gada BlockWaste68 aplēsēm katru gadu no ES legālo atkritumu
tirgus pazūd vidēji 13 % no visiem nebīstamajiem atkritumiem. Attiecībā uz 
bīstamajiem atkritumiem šis īpatsvars ir līdz 33 % (datus par katru dalībvalsti 
sk. 18. attēlā). Līdz šim lielākā daļa izlietotā plastmasas iepakojuma tika uzskatīta par 
nebīstamu pārvadāšanai. Nesenās izmaiņas Bāzeles konvencijā nozīmē, ka no 
2021. gada lielākā daļa pašreizējo izlietotā plastmasas iepakojuma sūtījumu būtu 
pielīdzināma bīstamajiem atkritumiem. Tāpēc uz tiem attieksies eksporta aizliegums uz 
valstīm, kas nav ESAO dalībvalstis. Līdztekus nepietiekamajai spējai apstrādāt izlietoto 
plastmasas iepakojumu Eiropas Savienībā tas palielina risku, ka šie atkritumi tiks 
nelikumīgi iznīcināti gan ES teritorijā, gan sūtot tos uz trešām valstīm. 

18. attēls. No legālā tirgus izņemto bīstamo atkritumu aplēstais īpatsvars

© ES finansēts projekts BlockWaste. 

68  BlockWaste project, “An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the 

EU”, 2017. gada 31. oktobris (pētniecības projekts, ko līdzfinansē no Eiropas Savienības 
Iekšējās drošības fonda). 
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ES tiesiskajā regulējumā cīņai pret noziedzību, kas saistīta ar 
atkritumiem, ir trūkumi 

72 Reaģējot uz šo pieaugošo problēmu, ES 2008. gadā pieņēma 
Direktīvu 2008/99/EK par vides krimināltiesisko aizsardzību. Tajā noteikts, ka 
dalībvalstīm par noziedzīgiem nodarījumiem jāuzskata darbības, kas pārkāpj ES vides 
tiesību aktus, un jānodrošina, ka par tām ir paredzēti efektīvi, samērīgi un preventīvi 
kriminālsodi. Šādas darbības ietver atkritumu savākšanu, transportēšanu (tostarp 
nelikumīgu nosūtīšanu), to resursu atgūšanu un likvidēšanu, kas var kaitēt videi vai 
cilvēkiem. Šādi pasākumi varētu attiekties uz visiem tirgus dalībniekiem visā vērtību 
ķēdē, sākot no struktūras, kas rada atkritumus, līdz tirgotājiem, starpniekiem, sūtījumu 
operatoriem un operatoriem galamērķī. Pašlaik notiek šīs direktīvas izskatīšana. 

73 European Union Action to Fight Environmental Crime (EFFACE) ziņojumā69 ir 
apzinātas vairākas problēmas, kas ierobežo Direktīvas par vides krimināltiesisko 
aizsardzību efektivitāti un līdz ar to cīņu pret atkritumu nelikumīgu tirdzniecību, tostarp 
pret izlietotā plastmasas iepakojuma nelikumīgu tirdzniecību, proti: 

o trūkst datu par piesārņotām vietām, kā arī par sankcijām un kriminālvajāšanas 
rādītājiem; 

o juridiskās nenoteiktības, piemēram, atkritumu un atkritumu stadijas beigu 
definīcijas, dēļ ir grūtības noteikt, kura rīcība ir noziegums pret vidi; 

o ar ES tiesību aktiem netiek risināts jautājums par organizēto noziedzīgo grupu 
pieaugošo iesaistīšanos noziegumos pret vidi, kas pēc tam tiek saistīts ar citiem 
noziegumiem, piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (Nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvā70 ir atjaunināta predikatīvo 
noziegumu definīcija, iekļaujot noziegumus pret vidi); 

o ES noteikumi nav saskaņoti attiecībā uz sankciju (administratīvo 
sankciju/kriminālsodu/civiltiesisko sankciju) kombināciju; 

o trūkst specializētu policijas spēku, prokuratūru un tiesnešu, kas izskatītu 
noziegumus pret vidi. 

69 “European Union Action to Fight Environmental Crime” (EFFACE), “Crime and the EU. 
Synthesis of the Research Project Final synthesis Report of the Research Project”, 2016. gada 
marts. 

70 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Direktīva (ES) 2018/1673 par 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu ar krimināltiesībām. 
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Pārskats par iespējām, trūkumiem, 
izaicinājumiem un riskiem 
74 Visas dalībvalstis ir ziņojušas, ka tās ir sasniegušas savu 2008. gada plastmasas 
iepakojuma reciklēšanas mērķrādītāju, kas ir 22,5 %. Tiesiskais regulējums pieļauj 
atšķirības datu vākšanā un ziņošanas metodēs, un tas rada ievērojamas atšķirības starp 
dalībvalstu paziņotajiem reciklēšanas līmeņiem, kā arī mazina datu ticamību. Tika 
konstatēti būtiski trūkumi izlietotajam plastmasas iepakojumam piemērojamā tiesiskā 
un normatīvā regulējuma izstrādē, īstenošanā un izpildē. Plastmasas iepakojums 
joprojām ir vienīgais plastmasas atkritumu veids, uz kuru attiecas saistošs reciklēšanas 
mērķrādītājs. Citām nozarēm, kas rada plastmasas atkritumus, vēl nav izstrādātas 
īpašas stratēģijas vai konkrēti mērķrādītāji attiecībā uz plastmasas atkritumu 
apsaimniekošanu neatkarīgi no tā, vai uz tām attiecas atkritumu apsaimniekošanas 
mērķrādītāji plašākā mērogā. Komisija drīzumā pārskatīs tiesību aktus par atkritumiem 
dažās no šīm nozarēm (piemēram, autobūves un būvniecības nozarē). 

75 ES ir noteikusi dalībvalstīm jaunus plastmasas iepakojuma reciklēšanas 
mērķrādītājus 2025. gadam (50 %) un 2030. gadam (55 %). Tā ir arī noteikusi stingrākus 
reciklēšanas darbības rezultātu mērīšanas noteikumus attiecībā uz plastmasas 
iepakojuma reciklēšanas rādītājiem dalībvalstīs. Tiem vajadzētu precīzāk atspoguļot 
faktisko plastmasas iepakojuma reciklēšanas rādītāju. Tomēr paredzams, ka tā 
rezultātā samazināsies ES paziņotais plastmasas iepakojuma reciklēšanas rādītājs. 
Komisija atzinīgi vērtē iespējamo datu precizitātes uzlabošanu un uzsver, ka visām 
dalībvalstīm un ekonomisko procesu dalībniekiem visā vērtību ķēdē ir jārīkojas 
saskaņoti, ja ES līdz 2030. gadam vēlas gandrīz divkāršot reciklēto izlietotā plastmasas 
iepakojuma apmēru. Šo mērķu sasniegšana būtu nozīmīgs solis ceļā uz ES aprites 
ekonomikas mērķu sasniegšanu, nostiprinot ES kā globālās līderes pozīciju plastmasas 
iepakojuma reciklēšanas jomā. Šajā pārskatā ir uzsvērtas dažas iespējas, trūkumi, 
izaicinājumi un riski, ko rada ES rīcība plastmasas atkritumu problēmas risināšanai. 

Iespējas 

76 Izlietotā plastmasas iepakojuma reciklēšanas ziņošanas sistēma Eiropas Savienībā 
ir uzlabota un saskaņota, un tas var nostiprināt uzticēšanos sistēmai. Stingrākiem 
noteikumiem par dalīto atkritumu savākšanu un ražotāja paplašināto atbildību būtu 
jāpalielina reciklējamo materiālu daudzums un kvalitāte. Pateicoties nodevu 
modulācijai RPA shēmās, ir iespējams popularizēt reciklējamu iepakojumu, stiprinot 
vienu no galvenajiem instrumentiem, ko dalībvalstis var izmantot, lai sasniegtu jaunos 
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mērķrādītājus, un sūtot skaidru signālu tirgum ar mērķi veicināt reciklējamību. 
Iespējamās jaunās pastiprinātās un obligāti izpildāmās pamatprasības varētu panākt 
reciklēšanai piemērotāku iepakojuma dizainu, kā arī, stimulējot atkalizmantošanu, vēl 
vairāk pavirzīties uz augšu atkritumu apsaimniekošanas hierarhijā. Visus šos centienus 
var atbalstīt ar ES pētniecības finansējumu. Reciklēšanas nozares turpmāka attīstība un 
tirgus pielāgošanās stingrākiem aprites principiem, jo īpaši integrējot reciklētu 
plastmasu jaunos izstrādājumos, varētu radīt jaunas darbvietas un priekšrocības 
ES uzņēmumiem konkrētās nozarēs. 

Trūkumi 

77 Izlietotais plastmasas iepakojums ir lielākā atsevišķā plastmasas atkritumu plūsma
(61 % no visiem plastmasas atkritumiem), un uz to attiecas tālejoši ES plastmasas 
reciklēšanas mērķrādītāji. Nevienai no pārējām galvenajām plastmasas atkritumu 
plūsmām (lauksaimniecības, būvniecības, elektrisko un elektronisko iekārtu un 
autobūves nozarē), kas kopā rada 22 % plastmasas atkritumu Eiropas Savienībā, nav 
noteikti līdzīgi mērķrādītāji attiecībā uz to plastmasas atkritumu apsaimniekošanu. 
Paredzams, ka pēc ES pastiprinātās un stingrākās ziņošanas sistēmas ieviešanas 
attiecībā uz plastmasas iepakojuma reciklēšanu ES vidējais paziņotais plastmasas 
iepakojuma reciklēšanas rādītājs samazināsies no 41 % (2017. g.) līdz pat 32–29 %. 
Jaunie skaitļi norāda uz ievērojamu atšķirību starp ES pašreizējo reciklēšanas līmeni un 
tās 2025. gada mērķrādītāju (50 %). 

Izaicinājumi 

78 ES vidējā plastmasas iepakojuma reciklēšanas rādītāja ievērojama palielināšana
nākamajos desmit gados, kā arī nepieciešamība uzlabot reciklēta materiāla satura 
izmantošanu jaunos izstrādājumos neapšaubāmi ir izaicinājums. Tas būs vēl lielāks 
izaicinājums tām dalībvalstīm, kurās plastmasas iepakojuma reciklēšanas rādītājs ir 
zemāks par vidējo līmeni Eiropas Savienībā (sk. 7. attēlu). Reciklēšanas jaudas 
palielināšana Eiropā ir vēl jo svarīgāka, ņemot vērā jaunās Bāzeles konvencijas stāšanos 
spēkā 2021. gadā. Tas sarežģīs izlietotā plastmasas iepakojuma eksportu uz trešām 
valstīm, kas veidoja trešdaļu no ES paziņotā izlietotā plastmasas iepakojuma 
reciklēšanas rādītāja 2017. gadā, un palielinās spiedienu uz ES reciklēšanas jaudu. 

51



 

Riski 

79 Ņemot vērā iepriekš izklāstītos izaicinājumus un trūkumus, pastāv risks, ka dažas
dalībvalstis nesasniegs jaunos ES plastmasas iepakojuma reciklēšanas mērķrādītājus, 
un tas apdraud arī ES vispārējā mērķrādītāja sasniegšanu. Sagaidāmais spiediens uz 
ES plastmasas reciklēšanas jaudu palielināsies vienlaikus ar iespējamo atkritumu 
sūtījumu samazināšanos ārpus ES, kas ir svarīgs plastmasas atkritumu pārpalikumu 
noiets. Šie apstākļi rada risku, ka pieaugs ar atkritumiem saistītu noziegumu un 
nelikumīgu sūtījumu skaits, un situāciju vēl vairāk sarežģī nepilnības ES tiesiskajā 
regulējumā par vides krimināltiesisko aizsardzību. 

80 ES mērķis uzlabot plastmasas iepakojuma reciklēšanu atspoguļo plastmasas
izraisīto vides problēmu mērogu. Jauni tiesību akti un mērķrādītāji attiecībā uz izlietoto 
plastmasas iepakojumu liecina par ES un dalībvalstu apņemšanos piešķirt (dažkārt 
ievērojamus) resursus plastmasas atkritumu problēmas risināšanai. Lai risinātu šīs 
problēmas, ir vajadzīga visu vērtības ķēdes dalībnieku saskaņota rīcība. 

Šo apskatu 2020. gada 9. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma I apakšpalāta, kuru 
vada Revīzijas palātas loceklis Samo JEREB. 

Revīzijas palātas vārdā – 

priekšsēdētājs 
Klaus-Heiner LEHNE 
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Akronīmi un saīsinājumi 
“Apvārsnis 2020”: pētniecības finansēšanas programma “Apvārsnis 2020” 

AERP: aprites ekonomikas rīcības plāns 

ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija 

CEN: Eiropas Standartizācijas komiteja 

CPA: Plastmasas aprites alianse 

EEIA: elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi 

EFFACE: Eiropas Savienības rīcība, lai apkarotu noziegumus pret vidi (European Union 
Action to Fight Environmental Crime) — pētniecības projekts par noziegumiem pret vidi 

EGAR: Guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos 

ESAO: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 

EXPRA: Ražotāja paplašināta atbildības alianse (Extended Producer Responsibility 
Alliance) 

IDS: iepakojuma depozīta sistēmas 

IMPEL tīkls: Eiropas Savienības Vides tiesību aktu īstenošanas un izpildes 
nodrošināšanas tīkls 

NTL: nolietots transportlīdzeklis 

PET: polietilēntereftalāts 

PPWD: Iepakojuma un izlietotā iepakojuma direktīva 

RPA: ražotāja paplašināta atbildība 

SUP: vienreizlietojams plastmasas izstrādājums 

WFD: Atkritumu pamatdirektīva 
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Glosārijs 
(Transportlīdzekļu) atkalizmantošana: jebkura darbība, kuras iznākumā nolietotu 
transportlīdzekļu detaļas tiek izmantotas tam mērķim, kam tās bijušas sākotnēji 
paredzētas (NTL direktīva, 2. panta 6. punkts). 

“Piesārņotājs maksā” princips: paredz, ka personai vai organizācijai, kas rada 
piesārņojumu, jāmaksā, lai labotu radīto kaitējumu. 

“Waste Crime Alerts”: projekts “WasteForce” regulāri publicē ziņojumus, kuros analizē 
ar atkritumiem saistītus noziegumus, kas parādās plašsaziņas līdzekļos. Ar plastmasas 
atkritumiem saistītie noziegumi ir viens no galvenajiem apzinātajiem noziegumu 
veidiem. Brīdinājumos ir norādīta arī organizētās noziedzības grupu iesaiste. 

Aprites cikla analīze: metodoloģija, ar ko novērtē ietekmi uz vidi, kas saistīta ar visiem 
komerciāla produkta, procesa vai pakalpojuma aprites cikla posmiem. 

Atgūšana: visas darbības, kas uzskaitītas Atkritumu direktīvas (74/442/EEK) 
IIB pielikumā. Tā ir plaša definīcija, kas ietver 13 dažādas darbības, jo īpaši metālu 
reciklēšanu/pārgūšanu un skābju vai bāzu reģenerāciju. 

Atkritumu stadijas beigas: saskaņā ar Atkritumu pamatdirektīvu 2008/98/EK daži 
konkrēti atkritumi vairs nav atkritumi, tiklīdz to resursus atgūst (tostarp reciklē), un 
Komisija tiem piemēro konkrētiem materiāliem noteiktus konkrētus kritērijus. 

Bāzeles Konvencija par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo 
transportēšanu un to aizvākšanu (Bāzeles konvencija): daudzpusējs vides nolīgums 
par cilvēku veselības un vides aizsardzību pret kaitīgo ietekmi, ko rada bīstamo un citu 
atkritumu radīšana, pārrobežu pārvietošana un apsaimniekošana. Saskaņā ar 
konvenciju ir aizliegts eksportēt bīstamos atkritumus un citus “atkritumus, kuriem 
nepieciešama īpaša izvērtēšana,” uz valstīm, kas nav ESAO dalībvalstis (jo īpaši sadzīves 
atkritumus un no 2021. gada — plastmasas atkritumus, kurus ir grūti reciklēt). Citu 
atkritumu eksportēšana uz valstīm, kas nav ESAO dalībvalstis, ir atļauta tikai saskaņā ar 
īpašiem nosacījumiem, tostarp prasību par galamērķa un tranzīta valstu iepriekšēju 
saskaņošanu. 

Bīstamie atkritumi: atkritumi, kas rada būtiskus vai potenciālus draudus sabiedrības 
veselībai vai videi. Tos nevar iznīcināt ar parastām metodēm kā citus mūsu ikdienas 
dzīves blakusproduktus. 

Ekomodulācija: process, kurā finansiālais ieguldījums, ko iepakojuma ražotājs maksā 
ražotāja paplašinātas atbildības shēmas ietvaros, mainās atkarībā no izstrādājuma vai 
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izstrādājumu grupām, pamatojoties uz tādiem faktoriem kā reciklējamība, 
atkalizmantošana un bīstamu vielu klātbūtne. 

Iepakojuma depozīta sistēma: piemaksa par izstrādājumu iegādes brīdī un atmaksa 
atgriešanas brīdī. Sistēmas mērķis ir ierobežot dažāda veida piesārņojumu, radot 
stimulu izstrādājumu atgriezt. 

Infiltrāts: šķidrums, kurā ir izšķīdušas vai kas līdznes videi kaitīgas vielas, kuras pēc tam 
var nonākt vidē. To visbiežāk izmanto viegli pūstošu vai rūpniecisku atkritumu 
apglabāšanai poligonos. 

Ķīmiskā reciklēšana: termins, ko izmanto, lai aprakstītu inovatīvas tehnoloģijas, kurās 
pēcpatēriņa plastmasas atkritumi tiek pārvērsti ķīmiskās vielās ar mērķi tos izmantot kā 
izejvielas, no kurām var ražot neapstrādātus polimērus jaunu plastmasas izstrādājumu 
radīšanai. 

Noziegums pret vidi: šī noziegumu kategorija ietver atkritumu nelikumīgu pārvadāšanu 
un izgāšanu, vielu nelikumīgu emisiju vai izplūdi gaisā, ūdenī vai augsnē, savvaļas 
dzīvnieku nelikumīgu tirdzniecību un ozona slāni noārdošu vielu nelikumīgu 
tirdzniecību. 

Plastmasa: dažādi sintētiskie vai pussintētiski organiskie savienojumi, kas ir veidojami 
un kurus var formēt cietos objektos. Plastmasu parasti veido organiski polimēri ar lielu 
molekulmasu, un tā bieži satur citas vielas (piedevas). Parasti tā ir sintētiska un 
visbiežāk ir iegūta no ķīmiskajām vielām, kas veidotas uz naftas bāzes, tomēr ir vairāki 
varianti, kas izgatavoti no atjaunojamiem materiāliem, piemēram, no kukurūzas vai 
kokvilnas īsšķiedru celulozes. 

Polietilēntereftalāts (PET): visizplatītākie poliesteru grupas termoplastisko polimēru 
sveķi, ko izmanto apģērbā un šķidrumu un pārtikas traukos. 

Polimērs: molekula, kuras struktūra sastāv no vairākām vienībām, kuras atkārtojas un 
no kurām rodas augsta relatīvā molekulmasa un tai piemītošās īpašības (piemēram, 
stigrība un viskoelastība). 

Ražotāja paplašināta atbildība: saskaņā ar šo koncepciju uzņēmumi, kas ražo 
izstrādājumu, ir atbildīgi arī par tā apsaimniekošanu kalpošanas laika beigās un tad, kad 
tas kļūst par atkritumiem. 

Vides rīcības programma (VRP): vispārējs ES vides daudzgadu politikas satvars. VRP ir 
noteikti svarīgākie vidēja un ilgtermiņa mērķi vides jomā, kā arī izklāstīta 
pamatstratēģija, attiecīgā gadījumā minot konkrētus pasākumus. 
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Zaļā saraksta atkritumi: ES Atkritumu sūtījumu regulā “zaļā” saraksta atkritumi ir 
atkritumi, kas uzskaitīti regulas III, IIIA un IIIB pielikumā. Attiecībā uz šiem atkritumiem 
to nosūtīšanai pēc būtības nav nepieciešams saņemt iesaistīto valstu iepriekšēju 
piekrišanu. 
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ERP revīzijas darba grupa 
ERP apskats — ES rīcība plastmasas atkritumu problēmas risināšanā 

Šo apskatu pieņēma I revīzijas apakšpalāta, kuru vada ERP loceklis Samo Jereb un kura 
revidē dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Viņš arī vadīja darbuzdevumu, un viņam 
palīdzēja locekļa biroja vadītāja Kathrine Henderson un locekļa biroja atašejs 
Jerneja Vrabič; atbildīgais vadītājs Michael Bain; darbuzdevuma vadītājs 
Nicholas Edwards; darbuzdevuma vadītāja vietniece Lucia Roşca; revidenti 
Joanna Kokot, Paolo Braz un Marika Meisenzahl.  

 

Covid-19 pandēmijas un stingro pašizolācijas noteikumu dēļ nav iespējams pievienot 
revidentu grupas fotoattēlu. 
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AUTORTIESĪBAS 

© Eiropas Savienība, 2020. gads. 

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) atkalizmantošanas politiku īsteno ar Eiropas Revīzijas 
palātas Lēmumu Nr. 6–2019 par atvērto datu politiku un dokumentu 
atkalizmantošanu. 

Ja vien nav norādīts citādi (piem., individuālās autortiesību norādēs), ERP saturs, kurš 
pieder ES, ir licencēts saskaņā ar šādu starptautisku licenci: Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. Tas nozīmē, ka atkalizmantošana ir 
atļauta, ja tiek sniegtas pienācīgas atsauces un norādītas izmaiņas. Atkalizmantošana 
nedrīkst sagrozīt dokumentu sākotnējo nozīmi vai jēgu. ERP nav atbildīga par 
atkalizmantošanas sekām. 

Jums ir jānoskaidro papildu tiesības, ja konkrētā saturā attēlotas identificējamas 
privātpersonas, piem., attiecībā uz ERP darbinieku fotoattēliem, vai ja tas ietver trešās 
personas darbu. Ja atļauja ir saņemta, tā atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un 
skaidri norāda uz visiem izmantošanas ierobežojumiem. 

Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, jums var būt jāprasa atļauja 
tieši autortiesību īpašniekiem. 

5. attēls: © ESAO, 2018. gads. 
18. attēls: © ES finansēts projekts BlockWaste. 

Programmatūra vai dokumenti, uz kuriem attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, proti, 
patenti, preču zīmes, reģistrēti dizainparaugi, logotipi un nosaukumi, nav iekļauti 
ERP atkalizmantošanas politikā un jums nav licencēti. 

Eiropas Savienības iestāžu un struktūru tīmekļa vietnēs, kas izvietotas domēnā 
europa.eu, ir atrodamas saites uz trešo personu vietnēm. Tā kā ERP šīs vietnes 
nekontrolē, iesakām rūpīgi iepazīties ar to privātuma un autortiesību politiku. 

Eiropas Revīzijas palātas logotipa izmantošana 

Eiropas Revīzijas palātas logotipu nedrīkst izmantot bez Eiropas Revīzijas palātas 
iepriekšējas piekrišanas. 
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EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tālrunis: +352 4398-1

Uzziņām: eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx
Tīmekļa vietne: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Šajā apskatā ir analizēta ES reakcija uz pieaugošo 
plastmasas atkritumu problēmu, un galvenā 
uzmanība ir pievērsta izlietotajam plastmasas 
iepakojumam. 2018. gada Eiropas plastmasas 
stratēģijā ir ierosināti pasākumi, kuru mērķis ir 
uzlabot plastmasas izstrādājumu reciklējamību, 
savākšanu, šķirošanu, reciklēšanu un reciklēta 
materiāla saturu. Pārskatītajā Iepakojuma un 
izlietotā iepakojuma direktīvā ir izklāstīti jauni 
plastmasas iepakojuma reciklēšanas mērķrādītāji 
2025. gadam (50 %) un 2030. gadam (55 %). 
Jauni, stingrāki ziņošanas noteikumi, visticamāk, 
samazinās ES paziņoto vidējo plastmasas 
iepakojuma reciklēšanas rādītāju. Lai mazinātu 
ievērojamo plaisu starp pašreizējo reciklēšanas 
rādītāju un rezultātu, kas jāsasniedz vien piecu 
līdz desmit gadu laikā, pat attiecībā uz plastmasas 
iepakojumu — visvairāk izstrādāto Eiropas 
plastmasas stratēģijas daļu — būs nepieciešama 
saskaņota ieinteresēto personu rīcība ES un 
dalībvalstu līmenī. 


	Saturs
	Kopsavilkums
	Ievads
	Pamatmateriāls
	Atkritumu problēma arvien pieaug
	Komisijas politikas pasākumi
	Enerģijas atgūšana: no apglabāšanas atkritumu poligonos līdz reciklēšanai

	Apskata tvērums un pieeja
	Pārskats par ES darbībām un politikas virzieniem sadalījumā pa nozarēm
	ES politika attiecībā uz plastmasu galvenajās nozarēs

	Izlietotais plastmasas iepakojums
	Iepakojuma dizains
	Pamatprasības, ko praksē uzskata par neīstenojamām
	ES centienus var papildināt Plastmasas aprites alianse

	Ražotāja paplašinātas atbildības shēmas
	Eiropas Savienībā RPA shēmas tiek plaši izmantotas attiecībā uz iepakojumu, taču novērojamas lielas atšķirības to efektivitātes līmenī
	RPA shēmas sekmē vieglāka iepakojuma ražošanu, bet ne tā reciklējamību
	Jauno ES noteikumu mērķis ir saskaņot un pastiprināt RPA shēmas
	Iepakojuma depozīta sistēmas var atbalstīt vērienīgākus plastmasas pudeļu reciklēšanas mērķrādītājus, taču tās rada izmaksas

	Ziņošana, dati un mērķrādītāju sasniegšana
	Juridisko prasību īstenošana ir uzskatāma par apmierinošu
	Dalībvalstu paziņotajos datos novērojamas lielas neatbilstības un kļūdas robeža
	Tiesību aktu atjaunināšana ieviesīs koriģējošu samazinājumu paziņotajos reciklēšanas rādītājos

	ES finansējums izlietotajam plastmasas iepakojumam: infrastruktūra un apstrādes iespējas
	ES finansē atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru ar kohēzijas politikas instrumentiem
	Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” varētu uzlabot plastmasas dizainu un reciklējamību
	Plastmasas atkritumu problēmas risinājumus finansē no programmas LIFE

	Izlietotā plastmasas iepakojuma pārvadāšana
	Nosacījumi plastmasas atkritumu nosūtīšanai uz ārzemēm kļūs stingrāki
	Samazinās plastmasas atkritumu un izlietotā plastmasas iepakojuma eksports
	Nosūtītais izlietotais plastmasas iepakojums veido trešdaļu no ES paziņotā reciklēšanas rādītāja
	Ķīnas aizlieguma importēt plastmasas atkritumus rezultātā mainījās ES dalībvalstu eksporta galamērķi

	Izlietotā plastmasas iepakojuma nelegāla tirdzniecība: noziegums pret vidi
	Plastmasas atkritumu nelikumīga likvidēšana ir smags un sarežģīts noziegums
	Plastmasas atkritumi ir viena no galvenajām nelegāli pārvadātajām precēm
	ES tiesiskajā regulējumā cīņai pret noziedzību, kas saistīta ar atkritumiem, ir trūkumi


	Pārskats par iespējām, trūkumiem, izaicinājumiem un riskiem
	Akronīmi un saīsinājumi
	Glosārijs
	ERP revīzijas darba grupa



