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Kopsavilkums 
I Bīstamie atkritumi var kaitēt cilvēka veselībai un videi. Tāpēc Eiropas Savienībā tiem 
piemēro ierobežojošu regulējumu. Noteikumu mērķis ir ieviest vienotu bīstamo 
atkritumu definīciju un šos atkritumus pareizi apsaimniekot,tiem piemērojot stingrāku 
kontroles režīmu nekā citiem atkritumiem. 

II Bīstamo atkritumu apjoma pieaugums rada vairākas problēmas, tāpēc tagad ir 
piemērots laiks izskatīt, kā ES šos atkritumus apsaimnieko. Šajā apskatā aplūkojam 
ES uzdevumus un darbības saistībā ar bīstamajiem atkritumiem, kā arī šo atkritumu 
rašanās novēršanas un apstrādes problēmas un iespējas. Komisija un ES likumdevēji 
varētu šo apskatu izmantot pašlaik, kad tiek atjaunināti attiecīgie tiesību akti. Šis nav 
revīzijas ziņojums, bet gan apskats, kas sagatavots, galvenokārt izmantojot publiski 
pieejamo informāciju vai materiālus, kuri vākti īpaši šim nolūkam. 

III ES definē bīstamos atkritumus kā tādus atkritumus, kam piemīt viena vai vairākas 
noteiktas bīstamas īpašības. Šis klasificēšanas process ir būtisks, lai ierobežotu bīstamo 
atkritumu iespējamo kaitīgo ietekmi, bet dalībvalstīs bīstamo atkritumu klasificēšana 
nav konsekventa. 

IV Vislabākais, ko darīt ar bīstamajiem atkritumiem, ir, pirmām kārtām, novērst to 
rašanos. Bīstamo atkritumu rašanās novēršana ir bijusi ES prioritāte kopš 1991. gada. 
ES rīcība ir bijusi vērsta uz to, lai ietekmētu veidu, kādā uzņēmēji izstrādā un ražo 
produktus, padarītu piesārņotājus atbildīgus par saviem atkritumiem un labāk 
informētu patērētājus par bīstamo vielu klātbūtni. Neskatoties uz visām šīm 
iniciatīvām, ES radīto bīstamo atkritumu daudzums kopš 2004. gada ir pastāvīgi 
palielinājies. 

V Ja nav iespējams novērst atkritumu rašanos, bīstamie atkritumi ir jāapstrādā īpašos 
apstrādes kompleksos, ievērojot stingrus noteikumus un drošības prasības. Tomēr 
bīstamo atkritumu drošu apstrādi joprojām ietekmē grūtības, piemēram, jānodrošina, 
ka bīstamie atkritumi netiek sajaukti ar cita veida atkritumiem un ka tie tiek precīzi 
reģistrēti un izsekoti. ES dati par bīstamo atkritumu apstrādi aptver tikai 79 % no 
radītajiem bīstamajiem atkritumiem, tātad par 21 % ziņu nav. 
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VI Bīstamo atkritumu apstrādē vēlamākais risinājums ir sagatavošana 
atkalizmantošanai, ja tas nav iespējams – reciklēšana vai enerģijas atgūšana, un tikai 
tad kā galējais līdzeklis būtu izmantojama atkritumu likvidēšana. Pieejamie dati liecina, 
ka vairāk nekā pusi ES radīto bīstamo atkritumu likvidē, savukārt atkalizmantošana un 
reciklēšana veido 34 %. Dažas bīstamo atkritumu plūsmas ir tehniski grūti reciklēt plašā 
mērogā vai ekonomiski dzīvotspējīgā veidā. Ja tas tomēr ir iespējams, atkritumu 
apstrādes kompleksi saskaras ar grūtībām dekontaminēt atkritumus vai reciklēšanas 
iznākumā iegūtajiem produktiem rast tirgus iespējas. 

VII Bīstamajiem atkritumiem piemērotie stingrākie apsaimniekošanas un drošības 
noteikumi uzņēmējiem rada papildu administratīvo slogu un augstākas apstrādes 
izmaksas. Tas rada nelikumīgas bīstamo atkritumu tirdzniecības risku, proti, uzņēmēji 
atkritumus nedeklarē kā bīstamus un atbrīvojas no tiem nelikumīgi Eiropas Savienībā 
vai veic nelikumīgus atkritumu sūtījumus ES vai ārpus tās. 

VIII Mēs norādām uz vairākām problēmām, kas jārisina, apsaimniekojot bīstamos 
atkritumus ES:  

o bīstamo atkritumu daudzums aizvien pieaug, un šo atkritumu rašanās novēršanas 
rādītāji ir zemi; 

o bīstamo atkritumu klasificēšana nav konsekventa; 

o pastāv 21 % nesakritība starp paziņoto radīto bīstamo atkritumu daudzumu un 
apstrādāto bīstamo atkritumu daudzumu, un nav pilnībā nodrošināta 
izsekojamība no rašanās līdz galīgajai apstrādei; 

o vairāk nekā pusi bīstamo atkritumu likvidē, savukārt reciklēšanas īpatsvars paliek 
nemainīgs; 

o pastāv nelikumīgas bīstamo atkritumu tirdzniecības risks. 
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Ievads 

Bīstamie atkritumi 

01 ES tiesību aktos bīstamie atkritumi ir definēti kā atkritumi, kam piemīt viena vai 
vairākas bīstamas īpašības, piemēram, sprādzienbīstami, kairinoši vai toksiski atkritumi 
(sk. 1. izcēlumu). 

1. izcēlums 

Bīstamo atkritumu definīcija 

Atkritumu pamatdirektīvā (3. panta 2. punkts) bīstamie atkritumi ir definēti kā 
atkritumi, kam piemīt viena vai vairākas no Direktīvas III pielikumā uzskaitītajām 
15 bīstamajām īpašībām. 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Atkritumu pamatdirektīvu. 

HP 1 Sprādzienbīstams

HP 2 Spēcīgs oksidētājs

HP 3 Uzliesmojošs

HP 14 Ekotoksisks

HP 4 Kairinošs – kairina ādu 
un izraisa acu bojājumus 

HP 5 Toksisks noteiktiem mērķa 
orgāniem / Toksisks ieelpojot

HP 6 Akūts toksiskums

HP 7 Kancerogēns

HP 8 Kodīgs

HP 9 Infekciozs

HP 10 Toksisks 
reprodukcijai

HP 11 Mutagēns

HP 12 Akūtas toksiskas 
gāzes izplūde

HP 13 Jutīgumu izraisošs

HP 15 Atkritumi, kas spējīgi 
demonstrēt iepriekšminētu 
bīstamu īpašību, ko ne 
vienmēr atspoguļo 
sākotnējie atkritumi 
(galvenokārt fizikālas 
bīstamas īpašības)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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02 Bīstamie atkritumi var ietekmēt cilvēka veselību, ja tos ieelpo, pieskaras tiem vai 
tos uzņem organismā. Tas var izraisīt smagas slimības, iedzimtus defektus, sterilitāti, 
vēzi vai pat nāvi. Bīstamie atkritumi var piesārņot vidi (augsni, gaisu, ūdeni) un 
degradēt ekosistēmas. Šie atkritumi var izraisīt fizikālas reakcijas, piemēram, 
sprādzienus, toksiskus tvaikus vai tiešus ugunsgrēka draudus. 

03 Bīstamie atkritumi var būt dažādos agregātstāvokļos: cieti, šķidri, pastveida un 
gāzveida. Tie rodas ļoti dažādu darbību rezultātā, bet lielāko daļu bīstamo atkritumu 
rada uzņēmējdarbība (sk. 1. attēlu). 

1. attēls. Galvenās darbības, kurās rodas bīstamie atkritumi ES, 
2018. gads, tūkstoši tonnu 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem. 

23 350

19 620

19 520

14 260

11 140

9370

520
3870

Uzņēmējdarbība – 96 % 
Mājsaimniecības – 4 %

101 650
tūkstoši tonnu
radīto bīstamo 
atkritumu kopā

Lauksaimniecība, 
mežsaimniecība un 

zivsaimniecība Mājsaimniecības

Apgāde ar elektroenerģiju, 
gāzi, siltumu un gaisa 

kondicionēšanu

Pakalpojumi

Ieguves rūpniecība 
un karjeru izstrāde

Ūdens resursu un 
atkritumu 
apsaimniekošana

Būvniecība un ēku 
nojaukšana

Ražošana

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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04 Galvenās nozares, kurās rodas bīstamie atkritumi, ir ražošana (īpaši metāli), 
notekūdeņu attīrīšana, atkritumu apstrāde, būvniecība un kalnrūpniecība. Šajās 
nozarēs kopā rodas 75 % no ES bīstamajiem atkritumiem. Piemēram, kalnrūpniecībā un 
metālrūpniecībā radītie atkritumi ir toksiski smagie metāli1. Notekūdeņu attīrīšanā 
rodas notekūdeņu dūņas, kas var saturēt smagos metālus un patogēnus2. 

05 Tipiski mājsaimniecībās radīto bīstamo atkritumu piemēri ir noteikti 
medikamenti, izlietotas baterijas, nagu lakas, dārza pesticīdi, tīrīšanas līdzekļi, krāsas, 
šķīdinātāji, luminiscences spuldzes vai elektroniskās ierīces3. 

06 2018. gadā minerālu atkritumi un cietinātie atkritumi (galvenokārt augsnes un 
būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi) veidoja vairāk nekā pusi no visiem 
ES radītajiem bīstamajiem atkritumiem, un tiem sekoja ķīmiskie un medicīnas atkritumi 
(26 %), kā parādīts 2. attēlā. 

                                                        
1 Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas tīmekļa vietne par smagajiem metāliem. 

2 Komisijas tīmekļa vietne par notekūdeņu dūņām.  

3 Komisijas paziņojums par bīstamo sadzīves atkritumu dalītu vākšanu, 2020/C 375/01. 

https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_lv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1106%2801%29
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2. attēls. Galvenās ES radītās bīstamo atkritumu plūsmas 2018. gadā 
(miljoni tonnu) 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem. 

57,3

7,0

Jaukti parastie 
atkritumi

Izmestas iekārtas, tostarp 
elektriskās/elektroniskās 

iekārtas

Baterijas un 
akumulatori

Citi atkritumi
(satur polihlorbifenilus un 

piesārņotu stiklu)

Koksne

Ķīmiskie un 
medicīnas 
atkritumi

26,5

0,06

1,5

1,8

2,8 4,7

Nolietoti 
transportlīdzekļi

Minerālu un 
cietinātie atkritumi

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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Bīstamo atkritumu dzīves cikls 

07 Bīstamie atkritumi var rasties visos produkta aprites cikla posmos, un tie attiecīgi
ir jāapstrādā (sk. 3. attēlu). 

3. attēls. Bīstamo atkritumu process

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Vides aģentūras ziņojumu un Atkritumu pamatdirektīvu. 

Ekstrakcija Ražošana

Apstrāde

Reciklēšana: otrreizējie 
izejmateriāli

Resursu atgūšana: 
sadedzināšana enerģijas 
atgūšanai

Likvidēšana: 
sadedzināšana, enerģiju 
neatgūstot, apglabāšana 
poligonos un cita veida 
likvidēšana

Sagatavošana 
atkalizmantošanai

Atkritumu rašanās

https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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08 Ražotāji var novērst bīstamo atkritumu ražošanu, samazinot bīstamo vielu 
klātbūtni produktos4 un aizstājot bīstamās vielas ar drošākām alternatīvām5. Bīstamo 
atkritumu rašanos var samazināt arī produktu ilgmūžības veicināšanas iniciatīvas, 
drošāka ķīmisko vielu izmantošana un piesārņotāju sodīšana. 

09 Ja radušies bīstamie atkritumi, tos var sagatavot atkalizmantošanai, reciklēt, 
izmantot enerģijas atgūšanai vai – kā galējo līdzekli – likvidēt (piemēram, sadedzināt, 
enerģiju neatgūstot, vai apglabāt poligonā). Piemēram6, līdz pat 70 % izlietoto 
šķīdinātāju var reciklēt, iegūstot lietošanai gatavus jaunus šķīdinātājus. Daži 
farmaceitiskie līdzekļi, piemēram, ķīmijterapijas zāles, vai ķīmiskie ieroči, ir jāiznīcina, 
sadedzinot augstā temperatūrā. Bīstamo atkritumu sadedzināšanas atlikumus 
sistemātiski apglabā poligonos. Apstrādes variantus izvēlas atkarībā no bīstamo 
atkritumu veida un apstrādes iekārtu pieejamības, un ņem vērā arī ekonomiskus 
apsvērumus. 

10 Bīstamos atkritumus var apstrādāt izcelsmes valstī, nosūtīt uz citu dalībvalsti vai 
sūtīt ārpus ES. Dalībvalstis var sūtīt bīstamos atkritumus ārpus ES tikai uz ESAO valstīm 
reciklēšanai vai resursu atgūšanai7. Ja ir izvēlēta likvidēšana, atkritumus ārpus ES var 
sūtīt tikai uz Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm8. ES arī importē bīstamos 
atkritumus no pārējām pasaules valstīm. 

Bīstamo atkritumu daudzums pieaug 

11 Atkritumu, tostarp bīstamo atkritumu, rašanās samazināšana un atkritumu 
rašanās “atsaistīšana” no ekonomikas izaugsmes ir ES atkritumu un aprites ekonomikas 
politikas svarīgs mērķis9. 

                                                        
4 Atkritumu pamatdirektīva, 9. panta 1. punkta i) apakšpunkts. 

5 Eiropas Ķimikāliju aģentūras tīmekļa vietne par aizstāšanu ar drošākām ķimikālijām. 

6 Hazardous Waste Europe un EURITS. 

7 Bāzeles konvencija, ko ES ratificējusi 1998. gadā. 

8 Regula (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem, 34. pants. 

9 Eiropas Vides aģentūra, Waste generation and decoupling in Europe, 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
http://www.hazardouswasteeurope.eu/
https://www.eurits.org/
https://eur-lex.europa.eu/LV/legal-content/summary/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe
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12 2018. gadā ES tika radīti aptuveni 102 miljoni tonnu bīstamo atkritumu, kas ir 4 % 
no visiem radītajiem atkritumiem. 4. attēlā ir parādīts, kā laikā no 2004. līdz 
2018. gadam bīstamie atkritumi ES palielinājās par 26 % no 80,8 miljoniem tonnu līdz 
101,7 miljoniem tonnu. Tomēr Komisijas norāda, ka šis pieaugums galvenokārt ir 
skaidrojams ar to, ka ir uzlabojusies ziņošana par bīstamo atkritumu rašanos. 

4. attēls. Bīstamo atkritumu rašanās ES kopš 2004. gada 

 
Piezīme. Par atkritumiem 2020. gadā ir pieejami tikai provizoriski dati. 

Avots: ERP, aprēķinu balstot uz Eurostat datiem par bīstamo atkritumu rašanos, citu atkritumu rašanos 
un iekšzemes kopproduktu. 

13 Eurostat 2022. gada septembrī publicētā provizoriskā statistika par bīstamajiem 
atkritumiem, kas radīti ES 2020. gadā, liecina, ka Covid-19 pandēmijas ietekmes dēļ 
bīstamo atkritumu apjoms ir samazinājies. Tā kā šie dati nav pilnīgi un tiks atjaunināti, 
mēs nolēmām tos izslēgt no nākamajās iedaļās aprakstītās analīzes. 

14 Kā redzams 4. attēlā, iekšzemes kopprodukts Eiropas Savienībā no 2004. līdz 
2018. gadam pieauga par aptuveni 20 %. Tas varētu nozīmēt arī atkritumu, tostarp 
bīstamo atkritumu, rašanās pieaugumu. Minētajā laikposmā visu atkritumu daudzums 
palielinājās par 4 %, kas liecina par atsaistīšanu no ekonomikas izaugsmes, bet bīstamo 
atkritumu daudzums palielinājās par 26 %. Paredzams, ka turpināsies tādas pasaules 

Bīstamie 
atkritumi

Visi 
atkritumi

Reālais iekšzemes 
kopprodukts

100

90

110

130

120

26 %

20 %

4 %

80,8

101,7

Indekss, 2004. gads = 100

Bīstamie 
atkritumi
(pieaugums 
miljonos tonnu)

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_3638045/default/table?lang=en
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mēroga megatendences kā aizvien lielāka urbanizācija, patēriņa pieaugums un 
paātrinātas tehnoloģiju izmaiņas, tātad paredzams, ka paplašināsies ķimikālijas daudz 
izmantojošās rūpniecības nozares (piemēram, būvniecība vai elektronika)10, un 
tādējādi varētu rasties vēl vairāk bīstamo atkritumu. 

Atbildības sadalījums 

15 Atkritumu apsaimniekošanas jomā Komisija (galvenokārt Vides 
ģenerāldirektorāts) kopā ar ES likumdevējiem atbild par ES prioritāšu noteikšanu. 
Komisija ierosina politiku, tostarp jaunus tiesību aktus. Eiropas Vides aģentūra atbalsta 
Komisiju politikas veidošanas procesā. Komisijai nav īstenošanas pilnvaru, bet tā 
uzrauga, kā dalībvalstis īsteno ES prasības attiecībā uz bīstamajiem atkritumiem. 

16 Eurostat atbild par dalībvalstu attiecīgās statistikas vākšanu un par datu kvalitātes 
pārbaužu veikšanu. Eurostat reizi divos gados publicē datus par bīstamo atkritumu 
rašanos un apstrādi un reizi gadā – par sūtījumiem ES iekšienē un ārpus tās. 

17 Dalībvalstis atbild par to, lai juridiskās prasības attiecībā uz atkritumu 
apsaimniekošanu tiktu izpildītas valsts līmenī. Dalībvalstīm ir jātransponē ES tiesību akti 
valsts noteikumos un jāizstrādā un jāīsteno atkritumu apsaimniekošanas plāni un 
atkritumu rašanās novēršanas programmas. Šajos plānos jāiekļauj noteikumi arī par 
bīstamajiem atkritumiem. 

18 Komisija var uzsākt pārkāpuma procedūru pret dalībvalstīm gadījumos, ja 
ES tiesību akti bīstamo atkritumu jomā nav transponēti vai ir transponēti nepareizi vai 
ja sistemātiski netiek ievērotas ES prasības. 

  

                                                        
10 Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programma, Global Chemical Outlook II: Summary for 

policy makers, 2019. 

https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
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Apskata tvērums un pieeja 
19 Bīstamo atkritumu daudzuma pieaugums rada dažādus draudus cilvēka veselībai 
un videi. Tāpēc ir piemērots laiks analizēt, kā ES apsaimnieko šos atkritumus. Šajā 
apskatā ir apkopota informācija par ES lomu un darbībām saistībā ar bīstamajiem 
atkritumiem un par problēmām un iespējām saistībā ar šo atkritumu rašanās 
novēršanu un apstrādi. Apskats aptver laikposmu no 2004. gada, kad ES līmenī kļuva 
pieejami dati par bīstamajiem atkritumiem, līdz 2022. gada septembrim. Esam 
apzinājuši galvenās nākotnes problēmas, kas ES būs jārisina bīstamo atkritumu jomā. 

20 Šis nav revīzijas ziņojums, bet gan apskats, kas sagatavots, galvenokārt izmantojot 
publiski pieejamo informāciju vai materiālus, kuri vākti īpaši šim nolūkam, piemēram, 
publiski pieejamos dokumentus, ko sagatavojusi Komisija (Vides ģenerāldirektorāts un 
Eurostat), Eiropas Vides aģentūra un Eiropas Parlamenta Izpētes dienests. Izmantojām 
ERP publicētos ziņojumus par principu “piesārņotājs maksā”11, par elektriskajiem un 
elektroniskajiem atkritumiem12 un par plastmasas atkritumiem13. Mēs intervējām 
Komisijas darbiniekus un apspriedāmies ar šīs jomas ekspertiem (piemēram, ar 
Eiropolu, nozares ieinteresētajām personām un pilsonisko sabiedrību). Mēs arī 
devāmies komandējumā uz Franciju, kur apmeklējām divus objektus, kas specializējas 
bīstamo atkritumu jomā, un tādējādi ieguvām praktisku izpratni par dažādām 
apstrādes metodēm. 

21 Šā apskata publicēšana 2023. gada sākumā dod iespēju Eiropas Parlamentam un 
Padomei to ņemt vērā pašreizējās debatēs par attiecīgo tiesību aktu atjaunināšanu. 
Cita starpā tiek atjaunināta Atkritumu sūtījumu regula un Direktīva par vides 
krimināltiesisko aizsardzību. Arī Komisija varētu ņemt vērā šo apskatu, turpmāk 
pārskatot Atkritumu pamatdirektīvu. 

  

                                                        
11 Īpašais ziņojums 12/2021 “Princips “piesārņotājs maksā” ES vides politikas jomās un 

darbībās nav piemērots konsekventi”. 

12 Apskats 04/2021 “ES darbības un pašreizējie izaicinājumi saistībā ar elektronisko iekārtu 
atkritumiem”. 

13 Apskats 04/2020 “ES rīcība plastmasas atkritumu problēmas risināšanai”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=55223
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ES bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas iniciatīvas  

ES tiesiskais un politiskais regulējums bīstamo atkritumu jomā 

22 Atkritumu pamatdirektīva ir visaptverošais tiesību akts, kas reglamentē bīstamos 
atkritumus ES. Šīs direktīvas galvenais mērķis ir novērst un samazināt atkritumu radīto 
negatīvo ietekmi. Lai to panāktu, dalībvalstīm bīstamo atkritumu apsaimniekošanā 
jāievēro trīs pamatprincipi: 

o atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas princips, saskaņā ar kuru vēlamākie 
risinājumi ir atkritumu rašanās novēršana un sagatavošana atkalizmantošanai, un 
tikai tad vajadzētu izvēlēties reciklēšanu, enerģijas atgūšanu un – ja citādi nevar – 
likvidēšanu; 

o piesardzības princips, saskaņā ar kuru piesardzības nolūkos tiek samazināts 
bīstamo vielu daudzumu atkritumos; 

o princips “piesārņotājs maksā” un ražotāja atbildības princips, ar kuriem tiek 
nodrošināts, ka atkritumu radītāji vai vides piesārņotāji sedz visas savu darbību 
izmaksas. 

23 Tāpat Atkritumu pamatdirektīvā ir noteikti stingrāki noteikumi bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanai salīdzinājumā ar nebīstamo atkritumu apsaimniekošanu, piemēram: 

o dalībvalstīm ir pienākums ieviest elektroniskos reģistrus, ar kuriem tiek 
nodrošināta bīstamo atkritumu izsekojamība no rašanās līdz galamērķim; 

o ir noteikts sajaukšanas aizliegums, t. i., bīstamos atkritumus nedrīkst sajaukt ne ar 
citu kategoriju bīstamajiem atkritumiem, ne ar citiem atkritumiem; 

o ir jāievēro īpaši marķēšanas un iepakošanas pienākumi, savācot, pārvadājot un uz 
laiku uzglabājot bīstamos atkritumus; 

o bīstamos atkritumus drīkst apstrādāt tikai īpašos apstrādes kompleksos, kam ir 
piešķirta atļauja; 

o no 2025. gada mājsaimniecībās radītie bīstamie atkritumi ir obligāti jāsavāc dalīti 
no pārējiem atkritumiem. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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24 ES tiesisko regulējumu attiecībā uz bīstamajiem atkritumiem papildina direktīvas 
un regulas par konkrētām atkritumu apsaimniekošanas darbībām (piemēram, 
atkritumu sūtījumiem vai apglabāšanu poligonā) un par konkrētām atkritumu plūsmām 
(piemēram, nolietotiem transportlīdzekļiem vai baterijām). Šajā regulējumā nav 
noteikti mērķi bīstamo atkritumu rašanās samazināšanai vai apstrādes veidu izvēlei. 
I pielikumā ir uzskaitīti bīstamo atkritumu jomas tiesību akti. 

25 Komisija var panākt ES tiesību aktu piemērošanu dalībvalstīs, uzsākot pārkāpuma 
procedūru. Pēdējo trīs desmitgažu laikā Komisija ir uzsākusi 216 šādas procedūras 
(sk. II pielikumu), no kurām lielākā daļa attiecas uz vajadzību samazināt bīstamo vielu 
izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās. 2. izcēlumā ir dots piemērs. 

2. izcēlums 

Piemērs par to, kā ar juridiskiem pasākumiem tiek panākta bīstamo 
atkritumu noteikumu piemērošana 

2003. gadā Komisija uzsāka pārkāpuma procedūru pret Grieķiju par to, ka tā 
neapsaimniekoja un neplānoja apsaimniekot bīstamos atkritumus saskaņā ar 
vairākām ES direktīvām. Šajā procedūrā tika norādīts, ka bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas plānošana nav atbilstīga, trūkst šādu atkritumu apstrādei 
nepieciešamā iekārtu tīkla un nav pieņemti bīstamo atkritumu pareizai 
apsaimniekošanai vajadzīgie pasākumi. 

2009. gadā Eiropas Savienības Tiesa pieņēma spriedumu, ar kuru prasīja Grieķijai 
nekavējoties novērst minētos trūkumus. 

Līdz 2016. gadam Grieķija vēl nebija rīkojusies, lai izpildītu spriedumu. Tiesa uzlika 
sodu 30 000 EUR par katru dienu, līdz būs īstenoti visi vajadzīgie pasākumi, un 
piemēroja Grieķijai naudas sodu 10 miljonu EUR apmērā14. 

Grieķija sāka rīkoties 2017. gadā. Komisija uzskata, ka vēl 2021. gada jūnijā Grieķija 
nebija pilnībā novērsusi pirms gandrīz divdesmit gadiem konstatētos trūkumus. 

26 Ja aplūkojam kopējo politisko satvaru, jāsaka, ka bīstamie atkritumi nav atsevišķi 
izcelti ES politiskajā programmā, bet uz tiem attiecas virkne stratēģiju un politikas 
dokumentu (sk. 5. attēlu), kuros galvenokārt izcelta nepieciešamība aizsargāt cilvēka 
veselību un vidi no bīstamām vielām, tātad novērst bīstamo atkritumu rašanos vai 
nodrošināt to pienācīgu apstrādi. 

                                                        
14 Eiropas Savienības Tiesas spriedums Lietā C-584/14. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lv&jur=C%2CT%2CF&num=286/08&td=ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A62014CA0584
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5. attēls. ES stratēģijas un politikas dokumenti attiecībā uz bīstamajiem
atkritumiem

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas dokumentiem. 

ES finansējums bīstamo atkritumu jomā 

27 Komisijai ir pārskats par kopējo ES finansējumu atkritumu apsaimniekošanas jomā
(2014.–2020. gada plānošanas periodā piešķirti ES līdzekļi 4,3 miljardu EUR apmērā)15, 
bet ne par finansējumu tieši saistībā ar bīstamajiem atkritumiem. Pieejamie dati 
liecina, ka lielākā daļa šā finansējuma ir piešķirta, izmantojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, tātad pētniecībai un spēju veidošanai. Aplūkojot laikposmu no 
2014. līdz 2020. gadam, mēs ar bīstamajiem atkritumiem varējām sasaistīt 
163 projektus, kas bija finansēti pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, un tas veido 
1,2 miljardus EUR no ES ieguldījuma (1,6 % no kopējā pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” budžeta). 

15 Kohēzijas politikas dati par ES atbalstu atkritumu apsaimniekošanai. 

2014

2015

2018

2019 2021

7. vides rīcības programma 
Paredz bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu tādā veidā, 
lai samazinātu ievērojamu 
negatīvu ietekmi uz cilvēka 
veselību un vidi, dodot 
priekšroku atkritumu rašanās 
novēršanai, reciklēšanai un 
atkalizmantošanai. 
(līdz 2020. gadam)

Nulles atkritumu rīcības 
programma
Paredz samazināt bīstamu 
materiālu izmantošanu un 
stiprināt bīstamo atkritumu 
izsekojamību.
(līdz 2020. gadam) 

1. aprites ekonomikas rīcības 
plāns
Paredz vairāk nodrošināt 
produktu reciklēšanu un 
atkalizmantošanu; samazināt 
produktos ķīmiskās vielas, kas 
rada bažas; panākt labāku 
Atkritumu sūtījumu regulas 
piemērošanu. 
(līdz 2019. gadam)

Plastmasas stratēģija
Bīstamu vielu izsekošanai un 
ekstrakcijai no reciklētas 
plastmasas paredzēts papildu 
pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” finansējums. 
(līdz 2020. gadam)

Eiropas zaļais kurss
Ir noteikta prioritāte ES līdz 
2030. gadam kļūt par brīvu no 
toksiskām vielām, labāk 
novēršot un mazinot 
piesārņojumu. 
(līdz 2030. gadam)

2. aprites ekonomikas rīcības 
plāns
Paredz veicināt produktus, 
kuru ražošanā ievērots 
integrēta drošuma princips, 
un atkritumu rašanās 
novēršanu, samazinot bīstamu 
ķīmisko vielu klātbūtni un 
bīstamos atkritumus noteiktās 
atkritumu plūsmās. Paredz 
uzlabot bīstamo atkritumu 
klasifikāciju. 
(līdz 2030. gadam)

Ilgtspēju sekmējoša ķimikāliju 
stratēģija
Paredz veicināt netoksisku 
vidi, produktos samazinot 
vielas, kas rada bažas; stimulēt 
drošu ķīmisko vielu inovāciju; 
rādīt piemēru pasaulē, 
neeksportējot ES aizliegtas 
ķīmiskās vielas. 
(līdz 2030. gadam)

8. vides rīcības programma
Paredz turpināt pāreju uz 
netoksisku aprites ekonomiku,
īpaši aizstājot vielas, kas rada 
bažas, un ražošanā izmantojot 
ķīmiskas vielas atbilstoši 
integrēta drošuma principam. 
(līdz 2030. gadam)

Nulles piesārņojuma rīcības 
plāns
Paredz samazināt atkritumu 
rašanos; vairāk novērst 
atkritumu rašanos; samazināt 
ekonomikā vielas, kas rada 
bažas, un bīstamas ķīmiskas 
vielas; labāk uzraudzīt 
atkritumu eksportu. 
(līdz 2030. gadam)

20222020

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/


 18 

 

28 Otrs lielākais finansējuma avots bīstamo atkritumu apsaimniekošanai ir Kohēzijas 
fonds un Eiropas Reģionālās attīstības fonds. No šiem fondiem 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā Komisija piešķīra aptuveni 370 miljonus EUR16 jeb 8,6 % 
infrastruktūras projektiem, kuros bija plānota komerciālo, rūpniecisko un bīstamo 
atkritumu apstrāde. 

29 ES finansē bīstamo atkritumu jomu arī ar vides un klimata pasākumiem 
programmas “LIFE” ietvaros. Dati par 2014.–2020. gadu ietver 14 projektus saistībā ar 
bīstamajiem atkritumiem, un šo projektu kopējais finansējums ir bijis 17,9 miljoni EUR 
(6 % no LIFE līdzekļiem, kas izlietoti atkritumu projektos). 3. izcēlumā ir aprakstīti pāris 
ES projektu piemēri, kuros finansēta bīstamo atkritumu apsaimniekošana. 

3. izcēlums 

Tādu ES projektu piemēri, kuros finansēta bīstamo atkritumu 
apsaimniekošana 

Bīstamo kvēpu reciklēšana un atkalizmantošana — LIFE finansēts projekts 

Zviedrijā un Dānijā īstenotā projektā tika līdzfinansētas apstrādes iekārtas, kuras 
bija jāizveido, lai reciklētu un atkal izmantotu kvēpus, kas radušies atkritumu 
sadedzināšanas kompleksā Dānijā.  

Kvēpi ir daļiņas, kas veidojas atkritumu sadedzināšanas rezultātā izdalītā gāzē. Tie 
bieži satur hlorīdus un smagos metālus, un tos klasificē kā bīstamus atkritumus. 
Bīstamos kvēpus apglabā poligonā. No Zviedrijas vien ik gadu aptuveni 
150 000 tonnu kvēpu pārved uz Norvēģiju, kur tos likvidē neizmantotā kaļķakmens 
karjerā. 

Īpaši toksisku atkritumu apstrāde naftas un naftas ķīmijas rūpniecībā – 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” finansēts projekts 

Kādā Spānijā īstenotā projektā tika finansētas iekārtas, kuras būvēja, lai inovatīvā 
procesā ar zemām izmaksām apstrādātu nostrādātu sārmu. Nostrādāts sārms 
veido īpaši toksiskus atkritumus, kuri rodas naftas un naftas ķīmijas pārstrādes 
rūpniecībā un kurus klasificē kā bīstamos atkritumus. Nostrādātu sārmu ir grūti 
apstrādāt ar parasti izmantotajām metodēm, kuras izmaksā dārgi, tāpēc 
pārstrādes rūpnīcās uzkrājas lieli šo bīstamo atkritumu krājumi. 

                                                        
16 Kohēzijas politikas dati par komerciālo, rūpniecisko vai bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanu. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_en
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
http://www.lifehalosep.eu/
https://www.cetaqua.com/en/proyectos/epc-eqtech-2/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
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30 Papildus ES budžeta finansējumam atkritumu, tostarp bīstamo atkritumu, 
apsaimniekošanu finansē arī Atveseļošanas un noturības mehānisms un Eiropas 
Investīciju banka. 

31 2020. gadā pieņemtajā Taksonomijas regulā ir definētas tās saimnieciskās 
darbības, kuras ES uzskata par ekoloģiski ilgtspējīgām. Tas darīts nolūkā nodrošināt 
pārredzamību finanšu tirgos. Līdz ar to ES ir nolēmusi laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam vairs nefinansēt bīstamo atkritumu apglabāšanu poligonos un reciklējamu 
bīstamo atkritumu sadedzināšanu. ES finansē visas alternatīvas, kuras atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijā atrodas augstāk, tostarp atkritumu rašanās novēršanu un 
reciklēšanu. 

Bīstamo atkritumu klasificēšana 

32 Uzņēmējiem (atkritumu radītājiem, savākšanas un šķirošanas centriem, 
pārvadātājiem, starpniekiem un atkritumu apstrādes kompleksiem) atkritumi 
jāklasificē bīstamos vai nebīstamos atkritumos (sk. 6. attēlu). Šis solis ir būtisks, lai 
nodrošinātu, ka bīstamie atkritumi tiek pareizi identificēti un apstrādāti saskaņā ar 
stingriem standartiem un ka ES līmenī ir pieejami precīzi un salīdzināmi dati par 
bīstamajiem atkritumiem. Uzņēmēji klasificē atkritumus pēc Eiropas atkritumu 
saraksta, kas ir Komisijas lēmums, kurā norādītas šādas atkritumu kategorijas: 

o absolūti ieraksti “Nebīstams”: atkritumi, kurus uzskata par nebīstamiem bez 
papildu novērtēšanas; 

o absolūti ieraksti “Bīstams”: atkritumi, kurus uzskata par bīstamiem bez papildu 
novērtēšanas; 

o spoguļieraksti: atkritumi, kuri var būt vai nu bīstami, vai arī nebīstami, bet tas 
papildus jānovērtē. Šajā nolūkā atkritumu valdītājiem ir jānosaka, vai atkritumiem 
piemīt viena vai vairākas bīstamās īpašības, kas minētas Atkritumu 
pamatdirektīvā, vai arī atkritumi satur noteiktas noturīgas organiskās 
piesārņojošās vielas, kuras pārsniedz Lēmumā noteiktās robežvērtības. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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6. attēls. Atkritumu klasificēšana bīstamos vai nebīstamos atkritumos 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas norādījumiem par atkritumu klasificēšanu. 

33 Komisijas finansētā 2017. gada ziņojumā par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu 
dalībvalstīs norādīts, ka bīstamo atkritumu klasificēšana ir bijusi viena no galvenajām 
problēmām, ar ko dalībvalstis saskārušās šo atkritumu apsaimniekošanā. Lielākoties 
problēmas dalībvalstīm un atkritumu valdītājiem sagādā Eiropas atkritumu saraksta17 
piemērošana, kā arī tas, ka nav saskaņoti ES tiesību akti ķīmisko vielu jomā un 
atkritumu jomā, kas savukārt ietekmē bīstamo atkritumu definīciju18.  

34 Gandrīz puse no Eiropas atkritumu saraksta ierakstiem ir spoguļieraksti19. 
Atkritumu valdītājiem bieži ir grūtības novērtēt, vai to atkritumi ir bīstami vai ne, jo ir 
jāzina atkritumu ķīmiskais sastāvs. Šī informācija ne vienmēr ir pieejama. Tāpēc 
dalībvalstis un atkritumu valdītāji vienus un tos pašus atkritumus interpretē atšķirīgi20. 
Piemēram, dažas dalībvalstis piltuves stiklu, ko izmanto katodstaru lampās, klasificē un 

                                                        
17 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

18 Paziņojums par aprites ekonomikas paketes īstenošanu – iespējas novērst ķīmisko vielu, 
produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas, COM/2018/032. 

19 Komisijas paziņojums – Tehniski norādījumi par atkritumu klasificēšanu, 2018/C 124/01. 

20 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

Bīstamie 
atkritumi

Nebīstamie 
atkritumi

Spoguļieraksts

Absolūts 
ieraksts “Nebīstams”

Absolūts ieraksts 
“Bīstams”

Jāpārbauda, vai 
atkritumiem piemīt 

Atkritumu 
pamatdirektīvā 

minētās bīstamības 
īpašības.

Jāmeklē attiecīgais 
ieraksts Eiropas 

atkritumu sarakstā.
Jāpārbauda, vai 
atkritumi satur 

Eiropas atkritumu 
sarakstā norādītās 

noturīgās organiskās 
piesārņojošās vielas.

JĀ

NĒ

NĒ

JĀ

1

2

2

2 3

4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1516190964382&uri=COM:2018:32:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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apstrādā kā bīstamus atkritumus, bet citas to uzskata par nebīstamiem atkritumiem21. 
2018. gadā Komisija centās risināt šo jautājumu, publicējot tehniskus norādījumus par 
atkritumu klasificēšanu. 

35 Litija jonu baterijas izmanto daudzos produktos, piemēram, rotaļlietās, 
klēpjdatoros, mobilajos tālruņos un elektriskajos transportlīdzekļos. Nesenā pētījumā 
aplēsts, ka, sākot no 2030. gada, ES lietotu litija jonu bateriju apjoms varētu sasniegt 
aptuveni 0,2 miljonus tonnu gadā22. ASV šīs baterijas klasificē kā bīstamos 
atkritumus23. Eiropas atkritumu sarakstā litija jonu baterijām nav īpaša koda, un 
vienīgais pieejamais kods, ko var izmantot atkritumu valdītāji, ir vispārējs kods “citām 
baterijām un akumulatoriem”, kas ir absolūti nebīstami atkritumi. 

36 Svarīga nozīme atkritumu klasifikācijā ir ES tiesību aktiem attiecībā uz ķīmiskām 
vielām. Atkritumu pamatdirektīvā uzskaitītās bīstamo atkritumu īpašības lielākoties ir 
saskaņotas ar bīstamības klasēm, ko ES izmanto bīstamo vielu noteikšanai atbilstoši 
Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas regulai (CLP regula). 

37 Ķīmiskās vielas, kas rada ļoti lielas bažas, ES ir noteiktas un ierobežotas ar Regulu 
par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula). 
REACH regulā šīs vielas ir uzskaitītas, pamatojoties uz trim bīstamības īpašībām, kā 
parādīts 4. izcēlumā. Tā kā ne visas šīs īpašības ir iekļautas CLP regulā, tās netiek 
ņemtas vērā, klasificējot atkritumus kā bīstamus. Tāpēc kā bīstami netiek klasificēti 
atkritumi, kas satur toksiskas vielas, kuras uzkrājas un paliek vidē un cilvēka organismā 
ilgu laiku vai kuras izmaina cilvēka hormonus. Komisija apsver priekšlikumu iekļaut arī 
šīs bīstamības īpašības CLP regulā24. Pēc tam Komisijai vēl būtu jāatjaunina Atkritumu 
pamatdirektīva, lai šīs jaunās bīstamības īpašības ņemtu vērā atkritumu klasifikācijā. 

                                                        
21 WEEE forums, Impact of glass from cathode ray tubes in achieving the WEEE recycling and 

recovery targets, 2018. 

22 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Recycling of Lithium-Ion 
Batteries: Opportunities and Challenges for Mechanical and Plant Engineering, 2021. 

23 Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras tīmekļa vietne par lietotām litija 
jonu baterijām. 

24 Ilgtspēju sekmējoša ķimikāliju stratēģija: Ceļā uz vidi, kas brīva no toksikantiem, 
COM(2020) 667. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
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4. izcēlums 

Vielas, kuras rada ļoti lielas bažas 

ES tiesību aktos par ķīmiskām vielām ir noteiktas tās vielas, kuras var nopietni un 
bieži vien neatgriezeniski ietekmēt cilvēka veselību un vidi, un tās ir definētas kā 
vielas, kas rada ļoti lielas bažas. Līdz šim ir noteiktas 224 šādas vielas25. Vielas, kas 
rada ļoti lielas bažas, ir bīstamas šādu iemeslu dēļ26: 

o tās ir kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas: 
piemēram, daži ftalāti, ko izmanto kā plastifikatorus grīdas segumiem, 
jumta segumiem, stieplēm vai mākslīgajai ādai somu izgatavošanai; 

o tās ir noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas un ļoti noturīgas, un ļoti 
bioakumulatīvas: piemēram, daži bromu saturoši liesmu slāpētāji, ko 
izmanto polistirola izstrādājumos siltumizolācijai ēkās, iepakojumos, 
elektroniskajās iekārtās, matračos, automobiļu sēdekļos vai aizkaros; 

o tās ir citas vielas, kas rada tādas pašas bažas kā iepriekš minētās vielas: 
piemēram, endokrīnie disruptori (daži bisfenoli – bisfenols A ir 
rūpnieciska ķīmiska viela, ko izmanto, lai izgatavotu polikarbonātu, cietu, 
caurspīdīgu plastmasu, ko pievieno daudzām patēriņa precēm). 

  

                                                        
25 Eiropas Ķimikāliju aģentūras tīmekļa vietne par to kandidātu sarakstu ar vielām, kas rada 

ļoti lielas bažas un kam vajadzīga atļauja. 

26 Eiropas Ķimikāliju aģentūras tīmekļa vietne par vielām, kas rada ļoti lielas bažas. 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/en/substances-of-very-high-concern-identification-explained
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Bīstamo atkritumu rašanās novēršana 
ES 

Lai gan ES ir veikusi pasākumus, bīstamie atkritumi rodas 
aizvien vairāk 

38 Vislabākais risinājums saistībā ar bīstamajiem atkritumiem ir, pirmām kārtām,
novērst to rašanos. Bīstamo atkritumu rašanās novēršana kā prioritārs risinājums tā 
vietā, lai šos atkritumus apstrādātu, ir šīs jomas ES tiesību aktu mērķis jau kopš 
pagājušā gadsimta 90. gadu sākuma27. 2008. gadā šis mērķis tika nostiprināts ES tiesību 
aktos (Atkritumu pamatdirektīvā) līdz ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
principa ieviešanu (sk. 7. attēlu). 

7. attēls. Atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas princips

Avots: ERP, pamatojoties uz Atkritumu pamatdirektīvu. 

39 Pēdējo desmit gadu laikā bīstamo atkritumu rašanās novēršanai ir pievērsta
aizvien lielāka uzmanība, un to var redzēt dažādās Komisijas ieviestās politikas un 
likumdošanas iniciatīvās, kā parādīts 5. attēlā. Neskatoties uz šīm iniciatīvām, ES radīto 
bīstamo atkritumu daudzums ir pastāvīgi palielinājies (sk. 8. attēlu). 

27 Padomes Direktīva 91/156/EEK par atkritumiem, 3. pants. 

Atkritumu rašanās novēršana

Sagatavošana atkalizmantošanai

Reciklēšana

Resursu atgūšana

Likvidēšana

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex:31991L0156
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8. attēls. Bīstamo atkritumu daudzums, kas radīts dalībvalstīs 2018. gadā
salīdzinājumā ar 2004. gadu

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem. 

Atkritumu rašanās
(kg uz vienu iedzīvotāju, 

2018. gads)

Pieauguma apjoms
(kg uz vienu iedzīvotāju, 2018. gads 
salīdzinājumā ar 2004. gadu)

Dalībvalsts

Rumānija

Ungārija

Portugāle

Malta

Beļģija

Īrija

Somija

Spānija

Slovākija

Čehija

Slovēnija

Austrija

Vācija

ES

Bulgārija

Francija

Igaunija

Zviedrija

Itālija

Horvātija

Kipra

Grieķija

Nīderlande

Polija

Lietuva

Luksemburga

Latvija

Dānija 512 % 361

471 % 40

162 % 708

156 % 69

138 % 100

128 % 299

87 % 58

69 % 258

65 % 43

58 % 168

56 % 283

53 % 8 230

29 % 180

24 % 1 912

23 % 228

21 % 292

20 % 149

15 % 62

12 % 159

5 % 83

- 5 % 69

- 17 % 344

- 27 % 130

- 39 % 305

- 43 % 63

- 50 % 108

- 59 % 56

- 64 % 38

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
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40 Kopš 2013. gada dalībvalstīm tiek prasīts izstrādāt atkritumu rašanās novēršanas 
programmas28, tostarp pasākumus ar mērķi samazināt bīstamās vielas materiālos un 
produktos. 2016. gadā Eiropas Vides aģentūra analizēja šīs programmas un secināja, ka 
lielākajā daļā no tām nav ne iekļauti šādi pasākumi, ne noteikti konkrēti bīstamo 
atkritumu rašanās samazināšanas mērķrādītāji29. Aģentūra norādīja: “novērojams, ka 
bīstamo atkritumu novēršanai tiek dota zemāka prioritāte nekā pēcākai 
apsaimniekošanai, turklāt ir ierobežots finansiālais atbalsts”30. 

Uzņēmēji var novērst bīstamo atkritumu rašanos, mainot veidu, 
kādā tie izstrādā un ražo produktus 

41 Uzņēmēji rada 96 % bīstamo atkritumu Eiropas Savienībā (sk. 1. attēlu). Viņi 
varētu novērst bīstamo atkritumu rašanos, izstrādājot ilgtspējīgus produktus ar 
vismazāko iespējamo ietekmi uz vidi, t. i., izmantojot ekodizainu. Komisija norāda, ka 
vairāk nekā 80 % no ražojuma ietekmes uz vidi nosaka izvēlētie paņēmieni 
projektēšanas posmā31. 

42 2022. gada martā Komisija ierosināja32 grozīt Ekodizaina direktīvu. Saskaņā ar šo 
priekšlikumu uzņēmējiem būs jāsniedz apstrādes kompleksiem informācija par vielām, 
kas rada bažas, ja tās iestrādātas viņu produktos, un par to, kā tās varētu reciklēt vai 
likvidēt. Šo informāciju paredzēts iekļaut “digitālajā produkta pasē”, kuru ieviesīs no 
2024. gada (sk. 9. attēlu). Komisija uzskata, ka tādējādi patērētājiem būs stimuls izdarīt 
ilgtspējīgākas izvēles, un uzņēmēji pielāgosies, izstrādājot attiecīgus produktus. 

                                                        
28 Atkritumu pamatdirektīva, 29. pants. 

29 Eiropas Vides aģentūra, Prevention of hazardous waste in Europe – the status in 2015, 2016. 

30 Eiropas Vides aģentūras ziņu izlaidums, European hazardous waste management improving, 
but its prevention needs attention, 2016.  

31 Komisijas paziņojums “Ilgtspējīgiem produktiem jākļūst par normu”, COM/2022/140. 

32 Priekšlikums regulai par ekodizaina prasībām ilgtspējīgiem produktiem, COM/2022/142. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0140&qid=1649112555090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM%3A2022%3A0142%3AFIN
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9. attēls. Produktu grupas, kurām tiek ierosināta digitālā pase

Avots: ERP, pamatojoties uz tīmekļa vietni par digitālo produkta pasi “Digital Product Passport: 
sustainable and circular systems”. 

43 Tāpat uzņēmēji var novērst bīstamo atkritumu rašanos, samazinot bīstamo vielu
klātbūtni produktos. 2020. gadā Komisija ierosināja samazināt tādu vielu klātbūtni 
produktos, kas rada ļoti lielas bažas33, ierobežojot dažu viskaitīgāko vielu izmantošanu 
ES34. 

44 Uzņēmēji var radīt mazāk bīstamo atkritumu, mainot ražošanas procesus.
2022. gada martā Komisija ierosināja grozīt Rūpniecisko emisiju direktīvu. Saskaņā ar 
šo priekšlikumu rūpnieciskiem kompleksiem (tostarp kalnrūpniecības un akumulatoru 
ražošanas nozarēm) būs jāveic pasākumi, ar kuriem ražošanas procesā bīstamās vielas 
vairāk tiks aizstātas ar citām alternatīvām un tiks novērsta atkritumu rašanās. 

33 Ilgtspēju sekmējoša ķimikāliju stratēģija: ceļā uz vidi, kas brīva no toksikantiem, 
COM/2020/667. 

34 Ierobežojumu ceļvedis saskaņā ar Ilgtspēju sekmējošu ķimikāliju stratēģiju, SWD/2022/128. 

TēraudsCements

Viena produktu grupa
vēl jāatlasa

Tekstilizstrādājumi

MēbelesĶimikālijas

Rūpnieciskās un 
elektrotransportlīdzekļu

baterijas

Elektronika
(īpaši plaša patēriņa 

elektronika)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0156R%2802%29&qid=1651130627889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734/attachments/1/translations/en/renditions/native
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45 Visu šo minēto pasākumu ietekme būs redzama tikai vēlāk. Dažiem produktiem, 
kas rada bīstamos atkritumus, var būt ilgs kalpošanas laiks (piemēram, 
transportlīdzekļiem, ēkām, mēbelēm, elektroiekārtām), tātad tagad veiktiem 
pasākumiem, piemēram, dažu bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanai, ietekme būs 
jūtama tikai vidējā termiņā un ilgtermiņā, kad minētie produkti galu galā kļūs par 
atkritumiem. Piemēram, Komisija lēš, ka tikai aptuveni 25 % ēku, kuras uzbūvētas 
pirms 2005. gada35 un kurās varētu būt azbests, tiks pakāpeniski nojauktas līdz 
2050. gadam36. 

Bīstamo atkritumu rašanos var novērst, prasot no 
piesārņotājiem atbildību par saviem atkritumiem 

46 Atbilstoši principam “piesārņotājs maksā” piesārņotāji sedz viņu radītā 
piesārņojuma izmaksas, ieskaitot piesārņojuma novēršanas, kontroles un likvidēšanas 
pasākumu izmaksas, kā arī sabiedrībai šā piesārņojuma dēļ radušās izmaksas. Eiropas 
Savienībā ir noteikts, ka atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz atkritumu radītājs 
vai atkritumu valdītāji. Dalībvalstis lemj par to, vai atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksas sedz atkritumu valdītājs vai daļēji/pilnībā – par atkritumiem kļuvušā produkta 
ražotājs. Ja ražotājs, tad tā ir “paplašināta ražotāja atbildība”. ES mērogā dažām 
bīstamo atkritumu plūsmām piemēro paplašinātu ražotāja atbildību saskaņā ar 
ES tiesību aktiem (piemēram, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem vai 
nolietotiem transportlīdzekļiem) vai saskaņā ar valsts tiesību aktiem un nolīgumiem ar 
rūpniecības nozari (piemēram, atkritumeļļām vai pesticīdiem)37. 

                                                        
35 Komisijas ziņu izlaidums par azbesta aizliegumu no 2005. gada 1. janvāra. 

36 ERP aprēķins, pamatojoties uz Komisijas paziņojumu “Eiropas Renovācijas vilnis – par 
zaļākām ēkām, jaunām darbvietām un labāku dzīvi”, COM(2020) 662. 

37 Deloitte, Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, 2014. 

https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
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47 Mēs nesenā ziņojumā konstatējām38, ka paplašināta ražotāja atbildība mudina 
ražotājus izgatavot videi nekaitīgākus produktus, kas nerada nevajadzīgus atkritumus. 
Arī akadēmiskos pētījumos39 un politikas pārskatos40 ir minēts paplašinātas ražotāja 
atbildības pozitīvais devums atkritumu samazināšanā. Tomēr mūsu ziņojumā bija 
norādīts, ka, lai gan maksai, ko iekasē no iedzīvotājiem/uzņēmumiem, būtu jābūt 
proporcionālai radītajiem atkritumiem un pilnībā jāsedz videi nodarītais kaitējums, 
pierādījumi liecina, ka vidiskās eksternalitātes tikai ierobežotā mērā tiek internalizētas 
šajās maksās. Īstenojot savu 2021. gada ES Nulles piesārņojuma rīcības plānu, Komisija 
ir iecerējusi 2024. gadā novērst trūkumus principa “piesārņotājs maksā” piemērošanā. 

  

                                                        
38 Īpašais ziņojums 12/2021 “Princips “piesārņotājs maksā” ES vides politikas jomās un 

darbībās nav piemērots konsekventi”. 

39 Pouikli K., Concretising the role of extended producer responsibility in European Union waste 
law and policy through the lens of the circular economy, 2020. 

40 ESAO, Extended Producer Responsibility Updated Guidance for Efficient Waste 
Management, 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
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Bīstamo atkritumu apstrāde ES 

Atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas piemērošana bīstamo 
atkritumu apstrādei  

48 Kopš 2008. gada dalībvalstīm jānodrošina bīstamo atkritumu apstrāde saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju (sk. 7. attēlu). Risinājums, kuram ir dodama 
priekšroka, ir bīstamo atkritumu sagatavošana atkalizmantošanai, un tikai pēc tam – 
reciklēšana. Atkritumu frakcijas, ko nevar reciklēt, atgūst sadedzināšanas procesā, kurā 
ražo enerģiju. Bīstamo atkritumu likvidēšana ir galējais līdzeklis41. 

49 Ja būtu pieejams pilnīgs pārskats par ES radīto bīstamo atkritumu apstrādi, 
Komisijai un dalībvalstīm būtu vieglāk novērtēt, cik labi darbojas atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhija. Tomēr šāda pārskata nav, jo paziņotais ES radīto bīstamo 
atkritumu daudzums atšķiras no paziņotā ES apstrādāto bīstamo atkritumu daudzuma. 
2018. gadā ES tika radīti bīstamie atkritumi aptuveni 102 miljonu tonnu apjomā (sk. 
12. punktu), bet kopējais apstrādāto bīstamo atkritumu daudzums bija 82 miljoni 
tonnu42, tātad vērojama 20 miljonu tonnu nesakritība (19 %). Tajā pašā gadā ES tika 
importēti bīstamie atkritumi 3,6 miljonu tonnu apjomā, un 0,7 miljonus tonnu 
eksportēja apstrādei ārpus ES43. Ierēķinot šo importu un eksportu, paziņotie daudzumi 
atšķiras jau par 22 miljoniem tonnu (21 %). Atšķirība dažās dalībvalstīs var būt tikai 
aptuveni 1 % (piemēram, Bulgārijā, Igaunijā un Grieķijā), bet citās valstīs vairāk nekā 
50 % (piemēram, Čehijā, Slovākijā, Austrijā un Lietuvā) (sk. 10.attēlu). 

                                                        
41 Atkritumu pamatdirektīva, 4. pants. 

42 Eurostat dati par atkritumu apstrādi. 

43 Eurostat dati par atkritumu sūtījumiem. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638385/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
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10. attēls. Paziņoto radīto bīstamo atkritumu un apstrādāto bīstamo 
atkritumu atšķirība 2018. gadā 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem par atkritumu rašanos, apstrādi un transportēšanu. 

50 Atšķirību starp radīto bīstamo atkritumu daudzumu un apstrādāto bīstamo 
atkritumu daudzumu var skaidrot ar dažādiem iemesliem44: noteiktā laikposmā radītus 
atkritumus uzskaita kā apstrādātus citā periodā, trūkst informācijas par importu un 
eksportu vai bīstamos atkritumus likvidē nelikumīgi. Vēl viens iemesls var būt atšķirīgas 
ziņošanas metodes, kuras izmanto saistībā ar bīstamo atkritumu rašanos un apstādi. 
Piemēram, atkritumus, kuru sastāvā ir gan bīstamas, gan nebīstamas vielas, par 100 % 
uzskaita kā radītus bīstamos atkritumus, lai gan pēc tam faktiski apstrādā tikai bīstamās 
sastāvdaļas (sk. piemēru 11. attēlā). Komisija plāno noskaidrot, kāpēc pastāv šī 

                                                        
44 BiPRO, Support to Member States in improving hazardous waste management based on 

assessment of Member States’ performance, 2015. 
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Atšķirība: 
22 miljoni tonnu

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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atšķirība starp radītajiem un apstrādātajiem bīstamajiem atkritumiem, sagatavojot 
eksperimentālu atkritumu uzskaiti, kuras pamatā būs datu aplēses45. 

11. attēls. Piemērs par ziņošanas atšķirībām attiecībā uz nolietotiem 
transportlīdzekļiem, kam par iemeslu ir atšķirīgas ziņošanas metodes 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat 2018. gada datiem par bīstamo atkritumu rašanos no nolietotiem 
transportlīdzekļiem un to apstrādi. 

51 Attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu pieejamie dati 
liecina, ka 2018. gadā līdzīgi kā 2010. gadā, kad kļuva pieejami dati par atkritumu 
reciklēšanu, vairāk nekā puse no ES apstrādātajiem bīstamajiem atkritumiem joprojām 
tika likvidēti, gandrīz nemaz netika izmantoti atkārtoti (sk. 52. punktu) un tikai 45 % šo 
atkritumu reciklēja un atguva resursus no tiem (sk. 12. attēlu). Šāds stāvoklis pastāv, lai 
gan ES ir veikusi daudzus pasākumus ar mērķi virzīt bīstamos atkritumus augšup 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhijā (sk. 39. punktu). 2009. gadā Komisija lēsa, ka 
97 % no ES radītajiem bīstamajiem atkritumiem varētu vai nu reciklēt, vai arī atgūt 
resursus no tiem46.  

                                                        
45 Komisijas prezentācija UNECE/ESAO seminārā par vides un ekonomiskās uzskaites sistēmas 

īstenošanu, Introduction to waste accounts and possible integration with other SEEA, 2021. 

46 Villanueva A. un citi, Study on the selection of waste streams for end-of-waste assessment, 
2010. 

Radītie atkritumi:
7 miljoni tonnu
(visa nolietoto transportlīdzekļu 
masa)

Apstrādātie atkritumi:
1,7 miljoni tonnu*

(tikai nolietoto transportlīdzekļu bīstamās 
sastāvdaļas)

Atšķirība

* Atkritumi reciklēti, atgūti resursi vai likvidēti

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT/default/table?lang=en&category=env.env_was.env_wasgt
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf
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12. attēls. Nav novērojamas izmaiņas bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanā ES laikposmā no 2010. līdz
2018. gadam

Piezīme. Nav datu par sagatavošanu atkalizmantošanai. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem par bīstamo atkritumu apstrādi. 

Lielākā daļa bīstamo atkritumu nav piemēroti tam, lai tos sagatavotu 
atkalizmantošanai 

52 Vēlamākais bīstamo atkritumu apstrādes risinājums ir sagatavošana
atkalizmantošanai. Tātad izmestajiem produktiem ir vajadzīga “pārbaudīšana, tīrīšana 
vai labošana”, lai tos varētu atkārtoti lietot bez citas priekšapstrādes47. ES līmenī nav 
pieejami sistemātiski dati par to, cik daudz bīstamo atkritumu sagatavo 
atkalizmantošanai. Komisija norāda, ka šis process attiecas tikai uz ļoti ierobežotu 
daudzumu, jo lielākajai daļai bīstamo atkritumu plūsmu nav skaidru atkalizmantošanas 
iespēju, galvenokārt tāpēc, ka šie atkritumi ir rūpniecisko procesu pārpalikums. 

ES ir grūti kāpināt bīstamo atkritumu reciklēšanu 

53 Reciklēšana ir otrs vēlamākais bīstamo atkritumu apstrādes risinājums. 12. attēlā
ir redzams, ka 2018. gadā 34 % no ES apstrādātajiem bīstamajiem atkritumiem tika 
reciklēti. Tas ir nedaudz mazāk nekā 2010. gadā, kad reciklēja 36 %. 

47 Atkritumu pamatdirektīva, 3. pants. 

(ideālā forma)
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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54 Ar pieejamajiem datiem dalībvalstu sniegumu reciklēšanas ziņā var novērtēt tikai 
daļēji. Dati rāda, cik daudz savu bīstamo atkritumu dalībvalstis reciklē savā teritorijā, 
bet neprecizē, cik daudz reciklē ārvalstīs. 2018. gadā savā teritorijā lielāko daļu radīto 
vai importēto bīstamo atkritumu reciklēja Grieķija (91 %) un Horvātija (84 %), aiz 
kurām sekoja Dānija un Polija (79 %). Tas ir parādīts III pielikumā dotajā grafikā. Citas 
valstis, piemēram, Bulgārija un Īrija, savā teritorijā reciklē tikai 2 % bīstamo atkritumu, 
bet Malta – nemaz. Malta lielāko daļu bīstamo atkritumu eksportē, un 75 % no tiem 
reciklē vai sadedzina enerģijas atgūšanai. 

55 ES var ietekmēt to, cik daudz bīstamo atkritumu reciklē, nosakot reciklēšanas 
mērķrādītājus. Līdz šim ES ir noteikusi mērķrādītājus trīs daļēji bīstamām atkritumu 
plūsmām (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, akumulatori un nolietoti 
transportlīdzekļi), kā parādīts 5. izcēlumā. Šīs trīs plūsmas bija visvairāk reciklētās 
bīstamo atkritumu plūsmas ES, un tajās bīstamo komponentu reciklēšanas īpatsvars 
2018. gadā pārsniedza 90 %48. 

                                                        
48 Eurostat 2018. gada dati par bīstamo atkritumu plūsmu reciklēšanu ES līmenī. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638428/default/table?lang=en
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5. izcēlums 

ES reciklēšanas mērķrādītāji konkrētām daļēji bīstamām atkritumu 
plūsmām 

Attiecībā uz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem49 dalībvalstīm: 

o kopš 2018. gada ir jāievēro obligāts reciklēšanas mērķrādītājs robežās no 
55 % līdz 80 % atkarībā no iekārtu veida. 

Attiecībā uz baterijām un akumulatoriem50 dalībvalstīm: 

o kopš 2011. gada ir jāpanāk šādi reciklēšanas rādītāji, tos visus rēķinot 
pēc vidējā svara: jāreciklē 65 % svina un skābes bateriju/akumulatoru, 
75 % niķeļa un kadmija bateriju/akumulatoru un 50 % citu atkritumos 
nonākušo bateriju/akumulatoru. 2020. gadā Komisija ierosināja 
palielināt šos mērķrādītājus51. 

Attiecībā uz nolietotiem transportlīdzekļiem52 kopš 2015. gada dalībvalstīm katru 
gadu ir jāsasniedz obligātie reciklēšanas mērķrādītāji 85 % apmērā, rēķinot pēc 
katra transportlīdzekļa vidējā svara. 

                                                        
49 Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. 

50 Direktīva 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru 
atkritumiem. 

51 Priekšlikums regulai par baterijām un bateriju atkritumiem, COM/2020/798. 

52 Direktīva 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
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56 2009. gadā Komisija apzināja vēl dažas bīstamo atkritumu plūsmas, kurām būtu 
iespējams panākt lielākus reciklēšanas rādītājus: būvdarbos un ēku nojaukšanā 
radušies minerālie atkritumi, degšanas atkritumi un divu veidu ķīmiskie atkritumi 
(atkritumeļļas un šķīdinātāju ekstrakcijas atkritumi)53. ES vēl nav ieviesusi reciklēšanas 
mērķrādītājus šīm plūsmām. Šo atkritumu plūsmu reciklēšanu kavē arī tas, ka trūkst 
skaidru noteikumu par reciklēšanas rezultāta uzskatīšanu par tirgū laižamu produktu, 
ne vairs par atkritumu54. Šis apstāklis ierobežo atkritumu apsaimniekotāju tirgus 
iespējas ES55. 

57 Ir arī tādas bīstamo atkritumu plūsmas, kuras pašlaik tehniski nav iespējams 
reciklēt plašā mērogā vai ekonomiski dzīvotspējīgā veidā (ar bīstamām vielām 
piesārņots stikls, piemēram, luminiscences lampas u. c.56). ES ir investējusi vajadzīgo 
tehnoloģiju izstrādē, sevišķi programmās “Apvārsnis 2020” un “LIFE”, bet šīs 
tehnoloģijas vēl neizmanto rūpnieciskā mērogā. 

58 Lai pārstrādātu citas bīstamo atkritumu plūsmas, piemēram, plastmasas un 
tekstilizstrādājumu atkritumus, kuri satur noturīgus organiskos piesārņotājus un 
smagos metālus, atkritumu apsaimniekotājiem tie ir jāattīra, t. i., jāatbrīvojas no 
bīstamajām vielām. Neseni pētījumi liecina, ka pat pēc šādas attīrīšanas reciklētajos 
materiālos (papīrs, plastmasa, gumija, tekstilizstrādājumi) ir atrastas dažādas bīstamās 
vielas, tostarp dažas ES tiesību aktos pakāpeniski aizliegtas vielas57. Tam par galveno 
iemeslu ir tas, ka reciklētājiem trūkst informācijas par apstrādājamo atkritumu ķīmisko 
sastāvu58, tāpēc viņi tos nevar pienācīgi attīrīt. Komisija uzskata, ka citi iemesli ir arī 
neatbilstoša atkritumu apsaimniekošanas prakse, pašlaik iespējamās šķirošanas un 
dekontaminācijas tehnoloģiju ierobežojumi un importēti materiāli, kurus reciklē ārpus 
ES pēc zemākiem standartiem. 

                                                        
53 Delgado L. un citi, End-of-waste criteria, 2009. 

54 Paziņojums par aprites ekonomikas paketes īstenošanu – iespējas novērst ķīmisko vielu, 
produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas, COM/2018/032. 

55 Organizācijas Hazardous Waste Europe atzinums “Environmental impact of waste 
management – revision of EU waste framework”, 2022. 

56 Meng W. un citi, The recycling of leaded glass in cathode ray tubes (CRT), 2016. 

57 ChemSec, What goes around – Enabling the circular economy by removing chemical 
roadblocks, 2021; Arnika, Toxic Loophole: Recycling Hazardous Waste into New Products, 
2018. 

58 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=COM:2018:32:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework/F2888110_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_lv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_lv
https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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59 Minētās problēmas mazina uzticēšanos reciklētajiem materiāliem un veido 
būtisku šķērsli bīstamo atkritumu reciklēšanai59. Komisija ir rīkojusies60, un kopš 
2021. gada uzņēmumiem, kuri ES tirgū piegādā ražojumus, kas satur vielas, kuras rada 
ļoti lielas bažas un kuru koncentrācija pārsniedz 0,1 %, ir jāsniedz informācija par šiem 
ražojumiem publiskā ES reģistrā61. 2022. gada aprīlī rūpniecības vadošie pārstāvji 
norādīja, ka viņi joprojām saskaras ar informācijas trūkumu par viņu piegādes ķēdēs 
cirkulējošo produktu ķīmisko sastāvu un bīstamajām īpašībām, un lūdza Komisiju prasīt 
šo informāciju attiecībā uz visām ķīmiskajām vielām62. 

60 No 2025. gada dalībvalstīm būs jānodrošina mājsaimniecību radīto bīstamo 
atkritumu dalīta savākšana63. Tā būs iespēja vairāk reciklēt bīstamos atkritumus, kas 
rodas no patēriņa precēm (piemēram, elektriskām un elektroniskām iekārtām vai 
pārnēsājamām baterijām). 

Apmēram pusi no sadedzinātajiem bīstamajiem atkritumiem neizmanto 
enerģijas iegūšanai 

61 Galvenie atkritumu veidi, ko 2018. gadā sadedzināja enerģijas atgūšanai ES, bija 
piesārņota koksne, ķīmiskie atkritumi (galvenokārt ķimikālijas un nostrādātie 
šķīdinātāji) un atkritumu šķirošanā radušies atlikumi. Pēdējās divas minētās kategorijas 
bija arī galvenie bīstamie atkritumi, ko sadedzināja, enerģiju neatgūstot64. 

62 III pielikumā var redzēt, ka 2018. gadā 8 % no ES apstrādātajiem bīstamajiem 
atkritumiem sadedzināja enerģijas atgūšanai un 6 % sadedzināja, enerģiju neatgūstot, 
un 2008. gadā šie skaitļi bija gandrīz tādi paši. Līdzīgi kā reciklēšanas gadījumā arī 
attiecībā uz sadedzināšanu nav pieejami pilnīgi dati, tāpēc dalībvalstu sniegumu 
saistībā ar sadedzināšanu enerģijas atgūšanai var novērtēt tikai dalībvalstu teritorijā. 

                                                        
59 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

60 Ilgtspēju sekmējoša ķimikāliju stratēģija: ceļā uz vidi, kas brīva no toksikantiem, 
COM/2020/667. 

61 SCIP datubāze. 

62 Atklāta vēstule Komisijai par pārredzamību, 2022. 

63 Atkritumu pamatdirektīva, 20. pants. 

64 Eurostat dati par bīstamo atkritumu sadedzināšanu, enerģiju atgūstot un neatgūstot. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2
https://chemsec.org/open-letter-to-the-commission-regarding-transparency/#:%7E:text=We%2C%20the%20signatories%20of%20this,chemical%20content%20and%20hazardous%20properties.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
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63 NVO norāda, ka atkritumu sadedzināšanai ir negatīvas sekas, jo tas ir 
oglekļietilpīgs enerģijas avots, kas rada toksisku gaisa piesārņojumu, un, iespējams, 
attiecīgos atkritumus varētu reciklēt65. Tajā pašā laikā atkritumu apsaimniekošanas 
operatori uzskata sadedzināšanu enerģijas atgūšanai par alternatīvu enerģijas avotu, 
ņemot vērā pašreizējo enerģētisko krīzi ES66. 2020. gadā ES no atkritumiem ieguva 4 % 
enerģijas. Pārējie enerģijas ieguves avoti bija atjaunīgie energoresursi (41 %), 
kodolenerģija (31 %), cietais fosilais kurināmais (15 %), dabasgāze (7 %) un jēlnafta 
(3 %)67. 

64 Taksonomijas regula varētu dot iespēju vairāk attīstīt sadedzināšanas jaudu, jo 
šajā regulā visu “nereciklējamo” bīstamo atkritumu sadedzināšana ir definēta kā zaļās 
investīcijas (sk. 31. punktu). 

65 Arī jaunās tehnoloģijas (piemēram, mākslīgais intelekts) varētu uzlabot bīstamo 
atkritumu šķirošanu68 un reciklēšanu, samazinot savstarpējo bīstamo un nebīstamo 
atkritumu piesārņojumu. Izmantojot šīs tehnoloģijas, varētu arī atgūt vairāk kritiski 
svarīgu izejvielu, piemēram, varu un niķeli no elektriskajām un elektroniskajām 
iekārtām69. Tāpat jaunās tehnoloģijas varētu piedāvāt nebijušus risinājumus bīstamo 
sastāvdaļu apstrādei70. 

Apmēram pusi bīstamo atkritumu joprojām likvidē 

66 2018. gadā apmēram pusi ES apstrādāto bīstamo atkritumu likvidēja, lai gan šī ir 
vismazāk vēlamā atkritumu apstrādes alternatīva. Nelielu daļu (aptuveni 10 %) šo 
atkritumu71 sadedzināja, enerģiju neatgūstot (sk. 62. punktu), bet atlikušos 90 %72 
apglabāja poligonos, dabiskos iedobumos, jūras gultnē vai mākslīgi veidotos ezeros vai 
dīķos. 
                                                        
65 ClientEarth, The environmental impacts of waste incineration, 2021. 

66 FEAD [Eiropas Atkritumu apsaimniekošanas un vides pakalpojumu federācija].  

67 Eurostat dati par primārās enerģijas ražošanu 2020. gadā. 

68 Eiropas Vides aģentūra, Digital waste management, 2020. 

69 Sipka S., Towards circular e-waste management: How can digitalisation help?, 2021.  

70 Piemērs par ES finansētu projektu, kurā reciklēts ar bīstamām vielām piesārņots 
polivinilhlorīds, REMADYL. 

71 Eurostat dati: bīstamo atkritumu likvidēšana – sadedzināšana, enerģiju neatgūstot. 

72 Eurostat dati: bīstamo atkritumu likvidēšana – apglabāšana poligonos un citi likvidēšanas 
veidi. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/the-environmental-impacts-of-waste-incineration/
https://www.letsrecycle.com/news/waste-sector-can-ease-eus-energy-crisis-fead-says/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3638579/default/table?lang=en
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/digital-waste-management
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://www.remadyl.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
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67 Saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas principu bīstamie atkritumi 
būtu likvidējami tikai tajās atkritumu plūsmās, ko nevar reciklēt vai izmantot enerģijas 
atgūšanai, piemēram, likvidēt var degšanas atkritumus, kas rodas bīstamo atkritumu 
sadedzināšanas procesā. 13. attēlā redzams, ka kopš 2008. gada 14 dalībvalstīs ir 
palielinājies to bīstamo atkritumu īpatsvars, ko apglabā poligonos vai likvidē citā veidā. 
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13. attēls. To bīstamo atkritumu īpatsvars, kas apglabāti poligonos vai 
likvidēti citā veidā 

 
Piezīme. Maltā un Luksemburgā nav tādu atkritumu, kas apglabāti poligonos vai likvidēti citā veidā. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem par bīstamo atkritumu apglabāšanu poligonos un 
likvidēšanu citā veidā. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
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68 Daudzas dalībvalstis eksportē bīstamos atkritumus likvidēšanas nolūkos uz citām 
dalībvalstīm vai ārpus ES uz Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm 
(sk. III pielikumu). 2018. gadā likvidēja 22 % no 7,6 miljoniem tonnu bīstamo 
atkritumu, ko dalībvalstis eksportēja. 2021. gadā Komisija ierosināja73 pilnībā aizliegt 
likvidēšanas nolūkā veiktus atkritumu sūtījumus ES iekšienē un ārpus tās, izņemot 
gadījumus, kad dalībvalsts var pierādīt, ka tās teritorijā nav tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgā veidā iespējams likvidēt konkrētos atkritumus. Šo priekšlikumu pašlaik 
apspriež Parlaments un Padome (sk. 82. punktu). 

69 Sākot no 2030. gada, dalībvalstīm būs jāierobežo visu atkritumu apglabāšana 
poligonos, tostarp reciklēšanai piemērotu bīstamo atkritumu apglabāšana74. 

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanai piemērotie stingrākie 
noteikumi 

70 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanai piemēro stingrākus noteikumus nekā citu 
veidu atkritumu apsaimniekošanai (sk. 23. punktu). Pētījumi liecina, ka, lai gan 
dalībvalstis ir transponējušas šīs stingrākās prasības savos tiesību aktos, tās ir 
saskārušās ar problēmām šo prasību piemērošanā, īpaši attiecībā uz bīstamo atkritumu 
izsekojamību un sajaukšanas aizliegumu75. Likumdevēji 2018. gadā līdz ar jaunāko 
grozījumu Atkritumu pamatdirektīvā šos noteikumus padarīja vēl stingrākus. 

71 Dalībvalstu pienākums ir izsekot bīstamajiem atkritumiem no rašanās līdz galīgai 
apstrādei. Teorētiski izsekošanu varētu veikt, izmantojot datus par bīstamo atkritumu 
rašanos, apstrādi un transportēšanu. Tomēr pieejamie dati neļauj nodrošināt 
izsekojamību (sk. 49. un 50. punktu). 

                                                        
73 Priekšlikums grozīt regulu par atkritumu sūtījumiem, 11. pants, COM/2021/709. 

74 Komisijas tīmekļa vietne par atkritumu apglabāšanu poligonos. 

75 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017; BiPRO, Support to Member 
States in improving hazardous waste management based on assessment of Member States’ 
performance, 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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72 Atkritumu pamatdirektīvā nav noteikts, kā nodrošināt bīstamo atkritumu 
izsekojamību no rašanās līdz galīgai apstrādei. Kādā 2017. gada ziņojumā76 atzīts, ka 
bīstamo atkritumu izsekojamību ES reģionos kavē nekonsekventa un nesaderīga 
informācija par bīstamajiem atkritumiem, ko deklarējuši dažādi šo atkritumu 
apsaimniekošanā iesaistīti uzņēmēji. 

73 Lai risinātu bīstamo atkritumu izsekojamības problēmas (sk. 71. un 72. punktu), 
dalībvalstīm tika uzdots izveidot elektroniskus reģistrus, kuros jāuzskaita to teritorijā 
kopš 2020. gada radītie un apstrādātie bīstamie atkritumi. Tāpat ES plāno ieviest 
ES mēroga elektronisku reģistru par atkritumu, tostarp bīstamo atkritumu, 
sūtījumiem77. Pašlaik nav plānu nodrošināt informācijas apmaiņu starp bīstamo 
atkritumu valsts reģistriem un ES sistēmu atkritumu sūtījumu reģistrēšanai. 

74 Ja dažādas bīstamo atkritumu plūsmas sajauc, var rasties papildu bīstamas vielas, 
kuras sākotnēji šajos atkritumos nepastāvēja. Bīstamo atkritumu sajaukšana ar 
nebīstamiem atkritumiem var piesārņot nebīstamos atkritumus un padarīt tos 
nederīgus reciklēšanai. Sajaukšanas rezultātā bīstamie atkritumi var tikt atšķaidīti. 
ES bīstamo atkritumu sajaukšana ir aizliegta kopš 1991. gada78. 2017. gada 
ES pētījumā79 konstatēts, ka dalībvalstis veic ierobežotu skaitu inspekciju attiecībā uz 
bīstamo atkritumu sajaukšanu vai atšķaidīšanu. 

Bīstamo atkritumu nelikumīga tirdzniecība ES 

75 Tā kā bīstamajiem atkritumiem piemēro stingrākus apsaimniekošanas un drošības 
noteikumus, uzņēmējiem rodas papildu administratīvais slogs un augstākas apstrādes 
izmaksas. Kādā pētījumā, kura pamatā ir 2013. gadā veikts naftas pārstrādes rūpnīcu 
apsekojums80, lēsts, ka visu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas vidējās izmaksas 

                                                        
76 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

77 Priekšlikums grozīt Atkritumu sūtījumu regulu, COM/2021/709.  

78 Direktīva 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem. 

79 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

80 2013 survey of waste production and management at European refineries. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0689-20081212
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_17-12.pdf
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Eiropā bija 238 EUR par tonnu, savukārt nebīstamo – 63 EUR par tonnu81. Šādos 
apstākļos pastāv nelikumīgas bīstamo atkritumu tirdzniecības risks, proti, uzņēmēji 
radītos atkritumus nedeklarē kā bīstamus un atbrīvojas no tiem nelikumīgi Eiropas 
Savienībā vai veic nelikumīgus atkritumu sūtījumus ES vai ārpus tās. Kādā 2016. gada 
ziņojumā lēsts, ka uzņēmumi, kuri nelikumīgi likvidē bīstamos atkritumus, var ietaupīt 
līdz 400 % izmaksu. 

Atkritumi, kurus nedeklarē kā bīstamus 

76 2021. gadā bīstamo atkritumu deklarēšana par nebīstamiem Eiropas Savienībā 
bija galvenā bīstamo vielu tirdzniecības metode82. Izmantotie paņēmieni ir, piemēram, 
viltota dokumentācija par atkritumu ķīmisko sastāvu, laboratorijas nepatiesa analīze, 
iekraušanas/izkraušanas uzskaites viltošana un tīša bīstamo atkritumu klasificēšana par 
nebīstamiem83. 

77 Lai izvairītos no atkritumu deklarēšanas par bīstamiem, uzņēmēji vēl izmanto arī 
tādu praksi kā bīstamo atkritumu sajaukšana ar nebīstamiem, proti, bīstamo vielu 
koncentrācija atkritumos tiek atšķaidīta tā, lai bīstamās īpašības vairs nebūtu iespējams 
pārbaudīt (sk. 74. punktu). Tāpat bīstamos atkritumus var klasificēt kā lietotas preces. 
Piemēram, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus un lietotas automobiļu daļas 
var deklarēt kā lietotas preces un reciklēt nedrošā veidā vai izgāzt nelikumīgi84. Vienā 
no Komisijas ziņojumiem85 norādīts, ka 2017. gadā no legālā tirgus pazuda 3,8 miljoni 
lietotu transportlīdzekļu (sk. 14. attēlu). 

                                                        
81 Aplēstās izmaksas konvertētas no ASV dolāriem uz EUR, izmantojot Eurostat valūtas kursu 

2013. gadam. 

82 Eiropols, Environmental crime in the age if climate change, Threat assessment 2022. 

83 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

84 Pasaules Muitas organizācijas raksts “Illegal waste trafficking: more data is key to getting a 
better grip on this trade”, 2019; Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programma, Used 
vehicles and the environment, 2020. 

85 Komisija, Evaluation of the directive on end-of-life vehicles, SWD(2021) 60. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Environmental%20Crime%20in%20the%20Age%20of%20Climate%20Change%20-%20Public%20report_5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
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14. attēls. Transportlīdzekļi ar nezināmu atrašanās vietu ES 2017. gadā

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas 2021. gada novērtējumu attiecībā uz Direktīvu par nolietotiem 
transportlīdzekļiem. 

Nelikumīga izgāšana 

78 Nelikumīga bīstamo atkritumu izgāšana ir plaši izplatīta nelikumīgas atkritumu
tirdzniecības prakse86. Bīstamos atkritumus var izgāzt atļautās vietās, neievērojot 
tiesību normas, var pamest būvlaukumos vai uz lauksaimniecības zemes vai izgāzt 
neatļautās vietās vai karjeros87. 2017. gadā Interpols veica operāciju saistībā ar 
bīstamajiem atkritumiem un konstatēja, ka Eiropā nelikumīgi likvidēti bīstamie 
atkritumi visbiežāk ir būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi, automobiļu 
rūpniecības atkritumi (nolietoti transportlīdzekļi, transportlīdzekļu eļļas un automobiļu 
akumulatori) un ķīmiskie atkritumi (medikamenti, kam beidzies derīguma termiņš, 
dūņas, krāsas, pesticīdi un miecēta āda). Nelikumīgas izgāšanas gadījums ir aprakstīts 
6. izcēlumā.

86 Suvantola L. un citi, Blocking the loopholes for illicit waste trafficking (Blockwaste), 2017. 

87 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

Nolietotu transportlīdzekļu 
eksports, izvedot tos ārpus 

ES: 0,9 miljoni

Paziņotie nolietotie 
transportlīdzekļi: 
6,6 miljoni

Nezināma atrašanās 
vieta: 3,8 miljoni

= 100 000 transportlīdzekļu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ItSzdolm0Gt4D7iw9XdlohxqvRa81h5I/view?usp=sharingated%20report
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
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6. izcēlums 

Nelikumīga bīstamo atkritumu izgāšana Itālijā 

Kampānijas reģionā toksiskie atkritumi ir nelikumīgi sadedzināti un apglabāti kopš 
1980. gadu beigām. Pētījumā par nelikumīgu bīstamo atkritumu likvidēšanu Itālijā 
norādīts, ka laikposmā no 2012. gada janvāra līdz 2013. gada augustam 
Kampānijas reģionā reģistrēti 6034 toksiskie ugunsgrēki88. 

Tā kā iedzīvotāji sāka protestēt, jo apkārtnes iedzīvotāju vidū tika konstatētas 
pieaugošas veselības problēmas, Itālijas valdība 2014. gadā nolēma pastiprināt 
sankcijas par šādu praksi. Tomēr 2021. gadā tāpat tika paziņoti 1406 atkritumu 
ugunsgrēki89. 

Nelikumīgi sūtījumi ES vai ārpus tās 

79 Kā parādīts 15. attēlā, nelielu daļu ES bīstamo atkritumu (8,2 miljonus tonnu 
2020. gadā) likumīgi nosūta no vienas dalībvalsts uz citu (7,3 miljoni tonnu) un ārpus 
ES uz ESAO un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm (0,9 miljoni tonnu). 
Drošai bīstamo atkritumu apstrādei ir vajadzīgas specializētas apstrādes iekārtas, un 
tās varbūt nav pieejamas izcelsmes valstī. Tāpat citās dalībvalstīs vai ārpus ES var būt 
pieejamas ekonomiski izdevīgākas apstrādes iespējas. 

                                                        
88 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 

and solutions from impacted local communities, 2016. 

89 Itālijas valdība, Iekšlietu ministrija, Terra dei fuochi: diminuiti i roghi di rifiuti grazie 
all’incremento dei controlli, 2022. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
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15. attēls. Likumīga bīstamo atkritumu transportēšana ES iekšienē un 
ārpus tās 2020. gadā 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem par bīstamo atkritumu transportēšanu. 

80 Visvairāk 2020. gadā nelikumīgi sūtītās bīstamo atkritumu plūsmas bija elektriskās 
un elektroniskās iekārtas, nolietoti transportlīdzekļi un bīstamus elementus saturoša 
plastmasa90. OLAF lēš, ka 30 % no visiem atkritumu sūtījumiem ES iekšienē un no tās 
teritorijas ir nelikumīgi91. Nelikumīga sūtījuma piemērs ir aprakstīts 7. izcēlumā. 

                                                        
90 ERP analīze par Bāzeles konvencijā paredzētajiem valstu ziņojumiem 2020. gadā. 

91 OLAF 2021. gada darbības pārskats. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=en
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
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7. izcēlums 

Revīzijā novērots, kā bīstamos atkritumus transportē melnajā tirgū 

Atkritumu sūtījumu regulā atkritumi ir klasificēti vai nu “zaļajā” sarakstā, kam 
piemēro mazāk stingras sūtīšanas prasības, vai arī “dzeltenajā” sarakstā, kam 
piemēro stingrākas prasības. 

2012. gadā septiņu dalībvalstu un Norvēģijas augstākās revīzijas iestādes veica 
kopīgu revīziju par Atkritumu sūtījumu regulas izpildi un konstatēja, ka bīstamos 
atkritumus bieži importē un eksportē kā “preces” vai “zaļā” saraksta atkritumus, 
lai izvairītos no stingrākām procedūrām, kas jāpiemēro “dzeltenā” saraksta 
atkritumiem92. 

81 Nelikumīga atkritumu tirdzniecība ir ienesīgs bizness. Nelikumīgas bīstamo 
atkritumu tirdzniecības ikgadējie ieņēmumi tiek lēsti robežās no 1,5 miljardiem EUR 
līdz 1,8 miljardiem EUR93, un sankciju risks ir neliels94. Nozieguma atklāšana, 
izmeklēšana un kriminālvajāšana notiek reti, un sodi ir mazi95. 

82 Nelikumīgā tirdzniecība pēdējo desmit gadu laikā ir pieaugusi, un paredzams, ka 
pieaugs arī turpmāk96, jo palielināsies radīto bīstamo atkritumu daudzums, stāsies 
spēkā stingrāki noteikumi par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un bīstamo 
atkritumu eksportēšana kļūs sarežģītāka97. Komisija ir veikusi pasākumus, lai risinātu šo 
problēmu. 2021. gadā tā ierosināja aizliegt bīstamo atkritumu sūtījumus likvidēšanas 
nolūkā, uzlabot ES iekšienē veiktu sūtījumu kontroli un pastiprināt sankcijas un sodus. 
Komisija ierosināja arī noteikt par noziedzīgu nodarījumu bīstamo atkritumu 
nelikumīgu savākšanu, pārvadāšanu, reģenerāciju vai likvidēšanu, grozot Direktīvu par 
vides krimināltiesisko aizsardzību. Kopš 2022. gada septembra abi tiesību aktu 
priekšlikumi tiek apspriesti Parlamentā un Padomē. 

                                                        
92 Astoņu valstu veiktās revīzijas kopīgais ziņojums, Coordinated audit on the enforcement of 

the European Waste Shipment Regulation, 2012. 

93 Eiropas Vides birojs, Implement for Life – Crime and Punishment, 2020. 

94 Apskats 04/2021 “ES darbības un pašreizējie izaicinājumi saistībā ar elektronisko iekārtu 
atkritumiem”. 

95 Bāzeles Pārvaldības institūts, tīmekļsemināra prezentācija, Illegal waste trade: what’s 
driving this multi-billion dollar transnational crime and what could stop it?, 2021. 

96 Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja tīmekļa vietne 
par plastmasas un bīstamajiem atkritumiem.  

97 Obradović M. un citi, Dumping and illegal transport of hazardous waste, danger of modern 
society, 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/03/Crime-and-punishment-March-2020.pdf
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
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Problēmas un iespējas 
83 Bīstamie atkritumi rada dažāda veida apdraudējumu cilvēka veselībai un videi. Šo 
atkritumu apsaimniekošanai ES tiek piemērots ierobežojošs regulējums, un 
salīdzinājumā ar citiem atkritumiem tiek piemēroti stingrāki noteikumi. ES īsteno 
iniciatīvas ar mērķi uzlabot bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, pastiprinot tiesību 
aktus, izstrādājot stratēģijas un nodrošinot finansējumu atkritumu apsaimniekošanas 
projektu atbalstam. Komisija ir uzsākusi vairākas pārkāpuma procedūras pret 
dalībvalstīm, kuras nav transponējušas ES prasības valsts tiesību aktos (sk. 22.–
31. punktu). 

84 Bīstamo atkritumu rašanās ir pastāvīgi pieaugusi, un paredzams, ka turpmāk 
pieaugs vēl vairāk. ES saglabājas vairākas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 
problēmas: 

o jātiek galā ar aizvien pieaugošu bīstamo atkritumu daudzumu, novēršot, ja 
iespējams, bīstamo atkritumu rašanos; 

o jāuzlabo bīstamo atkritumu klasificēšana; 

o jānoskaidro, kāpēc paziņotais radīto bīstamo atkritumu daudzums nesakrīt ar 
paziņoto apstrādāto bīstamo atkritumu daudzumu, un jānodrošina izsekojamība 
no atkritumu rašanās līdz galīgajai apstrādei; 

o jāierobežo bīstamo atkritumu likvidēšana un jāveicina, kad vien iespējams, 
reciklēšana; 

o jārisina nelikumīgas bīstamo atkritumu tirdzniecības problēma. 

85 Komisija ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu bīstamo atkritumu klasificēšanu, jo tas 
ir būtiski pienācīgai atkritumu identificēšanai un apstrādei. Tomēr dalībvalstīm un 
atkritumu valdītājiem joprojām ir grūtības nodrošināt konsekventu bīstamo atkritumu 
klasifikāciju. Lai risinātu šo jautājumu, Komisija varētu, piemēram, vēl vairāk saskaņot 
dažādos piemērojamos ES tiesību aktus (sk. 32.–37. punktu). 

86 Bīstamo atkritumu rašanās novēršana ir vissvarīgākais uzdevums, un tas jau ir 
noteikts kā prioritārs ES tiesību aktos. Uzņēmēji var ierobežot bīstamos atkritumus, 
ieviešot ekodizaina praksi un samazinot bīstamu vielu izmantošanu ražošanas 
procesos. Plašākas informācijas sniegšana patērētājiem par bīstamu vielu klātbūtni 
produktos ļautu viņiem izdarīt ilgtspējīgāku izvēli. Tas savukārt ietekmētu to, kā 
uzņēmēji izstrādā produktus, un novērstu bīstamo atkritumu rašanos. Komisija varētu, 
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piemēram, apsvērt iespēju ieviest digitālās pases vēl vairākiem produktiem, kas 
kalpošanas beigās rada bīstamos atkritumus. Iecere novērst trūkumus principa 
“piesārņotājs maksā” piemērošanā, ko Komisija plāno darīt 2024. gadā saistībā ar 
2021. gada ES Nulles piesārņojuma rīcības plānu, ir iespēja pastiprināti prasīt atbildību 
no piesārņotājiem par viņu atkritumiem (sk. 38.–47. punktu). 

87 Dati par ES radītajiem bīstamajiem atkritumiem un par ES apstrādātajiem 
bīstamajiem atkritumiem atšķiras par 21 %, un ar pašreizējiem datiem nepietiek, lai 
nodrošinātu bīstamo atkritumu izsekojamību. Tas liecina, ka ir jāuzlabo attiecīgie dati 
par bīstamajiem atkritumiem. Komisija varētu, piemēram, apsvērt, vai nenoteikt 
obligātus praktiskos nosacījumus dalībvalstu bīstamo atkritumu elektroniskajiem 
reģistriem, un valsts reģistrus varētu saskaņot ar Eiropas atkritumu sūtījumu reģistru. 
Tādā veidā rastos iespēja labāk izsekot bīstamajiem atkritumiem no rašanās līdz galīgai 
apstrādei (sk. 48.–50. punktu un 70.–73. punktu). 

88 Bīstamie atkritumi ir jāapstrādā īpašos apstrādes kompleksos, ievērojot drošības 
prasības. Šo procesu joprojām kavē dažādas grūtības, piemēram, apsaimniekotāji 
apstrādes laikā bīstamos atkritumus sajauc ar citiem atkritumiem. Lai gan ES ir 
īstenojusi vairākas iniciatīvas, lielāko daļu bīstamo atkritumu joprojām likvidē, nevis 
sagatavo atkalizmantošanai, reciklē vai atgūst resursus. Bīstamo atkritumu reciklēšanai 
īpaši noderētu jaunu tehnoloģiju izstrāde. Ņemot vērā vajadzību uzlabot tehnoloģijas 
un spējas kritiski svarīgu izejvielu atgūšanai no atkritumiem, tiktu atbalstīta arī 
ES stratēģiskā neatkarība. Taksonomijas regula dod iespēju virzīt vairāk privāto 
investīciju reciklēšanas darbībām. Līdz ar to varētu reciklēt tos bīstamos atkritumus, 
kuru reciklēšana līdz šim nav bijusi iespējama ekonomiski dzīvotspējīgā veidā. Turklāt 
labāka dekontaminācija un labāka atkritumu apsaimniekošanas prakse dalībvalstu un 
atkritumu valdītāju līmenī varētu pavērt jaunas tirgus iespējas reciklēšanas iznākumā 
iegūtajiem produktiem (sk. 51.–69. punktu un 74. punktu). 

89 Nelikumīga bīstamo atkritumu tirdzniecība un izgāšana joprojām ir ienesīgs 
bizness, bet atklāšanas rādītāji ir zemi un sankcijas mazas. Nelikumīgu tirdzniecību 
varētu ierobežot, izmantojot digitalizāciju, kas sniedz iespēju labāk izsekot bīstamajiem 
atkritumiem, un ieviešot atturošāku sankciju mehānismu. Komisijas 2021. gadā 
ierosinātais aizliegums veikt likvidēšanai paredzētus atkritumu sūtījumus ES iekšienē 
un ārpus ES varētu vēl vairāk ierobežot nelikumīgu bīstamo atkritumu tirdzniecību (sk. 
75.–82. punktu). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
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Šo apskatu 2022. gada 14. decembra sēdē Luksemburgā pieņēma I apakšpalāta, kuru 
vada Revīzijas palātas locekle Joëlle Elvinger. 

 Revīzijas palātas vārdā — 

 

 Tony Murphy 
 priekšsēdētājs 
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Pielikumi 

I pielikums. ES tiesību akti, kas piemērojami bīstamajiem 
atkritumiem  

Atkritumu apsaimniekošana 

o Atkritumu pamatdirektīva – Direktīva 2008/98/EK

o Eiropas atkritumu saraksts – Komisijas Lēmums 2000/532/EK

Darbības atkritumu apsaimniekošanas jomā 

o Atkritumu poligoni – Direktīva 1999/31/EK

o Atkritumu sūtījumu regula – Regula (EK) Nr. 1013/2006

o Vides krimināltiesiskā aizsardzība – Direktīva 2008/99/EK

o Rūpnieciskās emisijas (atkritumu sadedzināšana un atkritumu apstrāde) 
– Direktīva 2010/75/EK

o Lielu ar bīstamām vielām saistītu avārijas risku pārvaldība – Direktīva 2012/18/ES

o Priekšlikums pārskatīt Rūpniecisko emisiju direktīvu (2022. g.)

o Priekšlikums jaunai regulai par atkritumu sūtījumiem (2021. g.)

o Priekšlikums pārskatīt Direktīvu par vides krimināltiesisko aizsardzību (2021. g.)

Konkrētas atkritumu plūsmas 

o Iepakojums un izlietotais iepakojums – Direktīva 94/62/EK

o Polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšana –
Direktīva 96/59/EK

o Nolietoti transportlīdzekļi – Direktīva 2000/53/EK

o Baterijas un akumulatori – Direktīva 2006/66/EK

o Ieguves rūpniecības atkritumi – Direktīva 2006/21/EK

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0021-20090807
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o Bīstamu vielu ierobežošana elektriskās un elektroniskās iekārtās – 
Direktīva 2011/65/ES 

o Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) – Direktīva 2012/19/ES 

o Kuģu pārstrāde – Regula (ES) Nr. 1257/2013 

o Noturīgi organiskie piesārņotāji – Regula (ES) 2019/1021 

o Priekšlikums jaunai regulai par baterijām un akumulatoriem (2020. g.) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20221001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798
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II pielikums. Pārkāpuma procedūras saistībā ar bīstamajiem 
atkritumiem 

Laikposmā no 1990. līdz 2022. gadam Komisija uzsāka 216 pārkāpuma procedūras pret 
dalībvalstīm (sk. pievienoto tabulu). Tabulā nav iekļautas pārkāpuma procedūras, ko 
minētajā laikposmā uzsāka pret Apvienoto Karalisti. 

Šīs pārkāpuma procedūras attiecās tieši uz bīstamajiem atkritumiem un uz polihlorētu 
bifenilu (PCB) un polihlorētu terfenilu (PCT) tematu. PCB un PCT ir sintētisko ķīmisko 
vielu grupa, ko izmanto galvenokārt elektriskajās iekārtās. Šīs vielas daudz izmantoja 
pagātnē, bet kopš 1985. gada tās Eiropas Savienībā ir ierobežotas, jo piesārņo vidi. 

 

Avots: ERP. 
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III pielikums. Bīstamo atkritumu apstrāde 2018. gadā  

Pievienotajā grafikā ir parādīta bīstamo atkritumu apstrāde Eiropas Savienībā un katrā 
dalībvalstī atsevišķi 2018. gadā. Ir parādīta arī katras dalībvalsts un ES eksportēto 
bīstamo atkritumu apstrāde, lai gan ne tik sīki, jo ne vienmēr ir pieejami dati. 

 

 
Avots: ERP. 
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Atgūšana (enerģijas atgūšana)
Reciklēšana

Likvidēšana (sadedzināšana)
Likvidēšana (apglabāšana poligonā u. c.)

Reciklēšana un atgūšana

Likvidēšana

Nezināma apstrāde

Atgūšana (resursu atgūšana)

Apstrādāti 
dalībvalstī

Eksportēti 
apstrādei

Bīstamie 
atkritumi: 

Atkritumu 
apstrāde:

Nezināma apstrāde
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Glosārijs 
(Enerģijas) atgūšana: degošu atkritumu izmantošana, lai iegūtu enerģiju no degšanas 
procesā radītā siltuma. 

“Apvārsnis 2020”: ES pētniecības un inovācijas finansēšanas pamatprogramma 2014.–
2020. gada periodam. 

“Dzeltenā” saraksta atkritumi: atkritumi, kurus nedrīkst importēt vai eksportēt resursu 
atgūšanai bez attiecīgo valsts iestāžu iepriekšēja rakstiska paziņojuma vai piekrišanas 
(tostarp arī bīstamie atkritumi). 

“LIFE”: finanšu instruments, ar ko atbalsta ES vides un klimata politikas īstenošanu, 
līdzfinansējot projektus dalībvalstīs.  

“Zaļā” saraksta atkritumi: atkritumi, kurus drīkst importēt vai eksportēt resursu 
atgūšanai bez attiecīgo valsts iestāžu iepriekšēja rakstiska paziņojuma vai piekrišanas. 

Apglabāšana poligonā: bīstamo atkritumu likvidēšanas darbība, apglabājot atkritumus 
kontrolētā veidā seklā apglabāšanas vietā. 

Bioakumulācija: process, kurā ķīmiskas vielas uzkrājas augu un dzīvnieku audos, jo šīs 
vielas tiek absorbētas ātrāk, nekā vielmaiņa spēj tās apstrādāt.  

Eiropas Reģionālās attīstības fonds: ES fonds, kas stiprina ekonomisko un sociālo 
kohēziju Eiropas Savienībā, finansējot investīcijas, kas mazina reģionu atšķirības. 

Ekodizains: ražojumu konstruēšana veidā, kas mazina ietekmi uz vidi visos ražojuma 
aprites cikla posmos.  

Likvidēšana: atkritumu apstrādes darbība, kurā atkritumus izgāž āra izgāztuvē, apglabā 
zem zemes, iepilda ūdensobjektā, dīķī vai lagūnas tipa krātuvē vai ievada urbumā, sāls 
kupolā vai dabiskā krātuvē. 

Noturīgs organiskais piesārņotājs: ķīmiska viela, kas nesadalās, spēj pārvietoties lielos 
attālumos un ilgstoši paliek neskarta vidē. 

Paplašināta ražotāja atbildība: pieeja, saskaņā ar kuru ražotāja atbildībai vides 
aizsardzības jomā pievieno arī ražojuma aprites cikla pēcpatēriņa posmu, tostarp 
reciklēšanu un apglabāšanu. 

Princips “piesārņotājs maksā”: princips, saskaņā ar kuru piesārņojuma radītājam vai 
potenciālajam piesārņojuma radītājam jāsedz piesārņojuma novēršanas, kontroles un 
likvidēšanas pasākumu izmaksas. 
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ERP darba grupa 
Šo ERP apskatu par ES rīcību saistībā ar pieaugošo bīstamo atkritumu daudzumu 
pieņēma I revīzijas apakšpalāta, kuru vada ERP locekle Joëlle Elvinger un kura revidē 
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Šo darba uzdevumu vadīja ERP locekle 
Eva Lindström, un apskata sagatavošanas darbā bija iesaistīti ERP locekles biroja 
vadītāja Katharina Bryan, biroja atašejs Johan Stalhammar, biroja ekonomists 
Andrzej Robaszewski, atbildīgā vadītāja Florence Fornaroli, darbuzdevuma vadītāja 
Mihaela Văcărașu un revidenti Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Lucia Rosca, 
Malgorzata Frydel un Vasileia Kalafati. Grafisko atbalstu nodrošināja 
Marika Meisenzahl. Lingvistisko atbalstu sniedza Laura McMillan. 

 
No kreisās: Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Vasileia Kalafati, Malgorzata Frydel, 
Eva Lindström, Andrzej Robaszewski, Mihaela Văcărașu, Florence Fornaroli, 
Katharina Bryan, Laura McMillan un Marika Meisenzahl. 



 

AUTORTIESĪBAS 

© Eiropas Savienība, 2023 

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

Ja vien nav norādīts citādi (piemēram, 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. Tādējādi atkalizmantošana parasti ir 
atļauta, ja tiek sniegtas pienācīgas atsauces un norādītas visas izmaiņas. ERP satura 
atkalizmantošana nedrīkst sagrozīt tā sākotnējo nozīmi vai jēgu. ERP nav atbildīga par 
atkalizmantošanas sekām. 

Jāsaņem papildu atļauja, ja konkrētā saturā attēlotas identificējamas privātpersonas, 
piemēram, ERP darbinieku fotoattēlos, vai ja tas ietver trešās personas darbu. 

Ja šāda atļauja ir saņemta, tā atceļ un aizstāj iepriekš minēto vispārējo atļauju un 
skaidri norāda uz visiem izmantošanas ierobežojumiem. 

Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, var būt nepieciešams prasīt 
atļauju tieši autortiesību īpašniekiem: 

1. izcēlums, 2., 6., 7., 9., 10., 11., 12. un 14. attēls (ikonas): šie attēli ir izstrādāti, 
izmantojot Flaticon.com resursus. © Freepik Company S.L. Visas tiesības aizsargātas. 

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

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

ERP logotipa izmantošana  

ERP logotipu nedrīkst izmantot bez ERP iepriekšējas piekrišanas. 
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Šajā apskatā ir aplūkotas ES darbības saistībā ar 
bīstamajiem atkritumiem. Bīstamie atkritumi var 
kaitēt cilvēka veselībai un videi. ES iniciatīvas 
galvenokārt ir bijušas vērstas uz bīstamo atkritumu 
rašanās novēršanu, bet šo atkritumu daudzums 
kopš 2004. gada ir aizvien pieaudzis. Drošu bīstamo 
atkritumu apstrādi kavē vairākas problēmas, 
tostarp nav izdevies ieviest ticamu izsekošanu. 50 % 
ES bīstamo atkritumu joprojām likvidē. Reciklēšanu 
kavē tehniskas grūtības un tirgus iespēju trūkums 
reciklēšanas iznākumā iegūtajiem produktiem. 
Turklāt nelikumīga tirdzniecība joprojām ir ienesīgs 
bizness. Turpmāk būs jārisina vairākas problēmas: 
jātiek galā ar aizvien pieaugošu bīstamo atkritumu 
daudzumu, jāuzlabo šo atkritumu klasificēšana, 
jānodrošina izsekojamība no rašanās līdz galīgajai 
apstrādei, jāierobežo likvidēšana, tā vietā veicinot 
reciklēšanu, un jārisina nelikumīga tirdzniecība.

IROPAS 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
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