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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 

(18.4.2012) 

par anketas izveidošanu dalībvalstu pārskatiem par to, kā īstenota Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

EIROPAS KOMISIJA, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 2008/98/EK 
par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu1 un jo īpaši tās 37. panta 1. punktu, 

tā kā: 

(1)  Saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK dalībvalstīm reizi trijos gados ir jāinformē Komisija 
par minētās direktīvas īstenošanu, elektroniskā formātā nosūtot tai nozares pārskatu, 
kura sagatavošanā izmantota Komisijas izveidota anketa vai paraugs. 

(2) Tādējādi, lai dalībvalstis varētu izpildīt savu pienākumu iesniegt pārskatus saskaņā ar 
Direktīvu 2008/98/EK, ir jāizveido minētā anketa. 

(3) Pirmais īstenošanas pārskats attiecas uz laikposmu no Direktīvas 2008/98/EK 
transponēšanas datuma, t. i., 2010. gada 12. decembra, līdz trīs gadu pārskata perioda 
beigām, t. i., 2012. gada 31. decembrim. 

(4) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas 
izveidota saskaņā ar Direktīvas 91/692/EEK 6. pantu, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.  

1. pants 

Pārskatus par Direktīvas 2008/98/EK īstenošanu dalībvalstis sagatavo, pamatojoties uz šā 
lēmuma pielikumā iekļauto anketu. 

                                                 
1 OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.  
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2. pants 

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm. 

Briselē, 18.4.2012. 

 Komisijas vārdā – 
 Janez POTOČNIK 
 Komisijas loceklis 
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PIELIKUMS 

ANKETA 

dalībvalstu pārskatiem par to, kā īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem 

1. TRANSPONĒŠANA VALSTS TIESĪBU AKTOS (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 40. PANTS) 

Lūdzu, norādiet atsauci uz valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē Direktīvu 2008/98/EK, 
tostarp jebkādiem to grozījumiem, un elektroniskas saites uz minētajiem dokumentiem, ja 
tādas ir pieejamas. 

2. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS HIERARHIJA (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 4. PANTS) 

Lūdzu, aprakstiet, kā Direktīvas 2008/98/EK 4. pantā minētā atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhija ir atspoguļota valsts tiesību aktos un politiskos pasākumos atkritumu rašanās 
novēršanas un apsaimniekošanas jomā un kā dalībvalsts, piemērojot atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju, veicina iespējas, kas sniedz videi nekaitīgāko rezultātu. 

Lūdzu, miniet konkrētus piemērus tām atkritumu plūsmu kategorijām, uz kurām šo hierarhiju 
neattiecina, ja tas pamatots ar apsvērumiem par aprites ciklu, ņemot vērā šādu atkritumu 
radīšanas un apsaimniekošanas vispārējo ietekmi. Uzskatāmi jāparāda, kā dalībvalsts 
nodrošina, ka atkāpšanās no atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas ir objektīvi pamatota, 
ņemot vērā 4. panta 2. punkta pēdējā teikumā un 31. apsvērumā minētos kritērijus. 

3. ATKRITUMU KLASIFIKĀCIJA (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 7. PANTS) 

1) Attiecībā uz Direktīvas 2008/98/EK 7. pantu, lūdzu, aprakstiet, kādu atkritumu 
klasifikācijas sistēmu izmanto dalībvalstī. 

2) Atsaucoties uz Direktīvas 2008/98/EK 7. panta 2. un 3. punktu, norādiet, vai ir tādi 
atkritumi, kas Atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Komisijas 
Lēmumu 2000/532/EK2, klasificēti kā bīstami, bet ko dalībvalsts klasificējusi kā 
nebīstamus atkritumus, kā arī to, vai ir tādi dalībvalsts klasificēti bīstamie atkritumi, 
kas Atkritumu sarakstā nav klasificēti kā bīstami. 

3) Vai dalībvalsts nebīstamo atkritumu klasifikācijas sistēmā ir pieļauta atkāpšanās no 
Eiropas atkritumu saraksta? 

4. RAŽOTĀJA PAPLAŠINĀTA ATBILDĪBA (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 8. PANTS) 

1) Lūdzu, norādiet, kādus leģislatīvus un neleģislatīvus pasākumus dalībvalsts ir 
izmantojusi, lai nodrošinātu, ka ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, kura 
profesionālos nolūkos izstrādā, ražo, apstrādā, pārdod vai importē produktus, ir 

                                                 
2 OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp. 
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ražotāja paplašināta atbildība. Konkrētāk – vai dalībvalsts ir paredzējusi pienākumu 
ņemt atpakaļ izlietotu produktu atkritumus un veikusi pasākumu, ar kuru tā 
nodrošina iespēju produktus atkārtoti izmantot vai pārstrādāt? 

2) Kādus pasākumus dalībvalsts ir veikusi, lai veicinātu tādu produktu izstrādi, kas 
samazina to ietekmi uz vidi un atkritumu radīšanu produktu ražošanas un 
izmantošanas gaitā, kā arī tādu produktu tālākas apsaimniekošanas gaitā, kuri kļuvuši 
par atkritumiem? 

5. REĢENERĀCIJA (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 10. PANTS) 

1) Lūdzu, aprakstiet, kā dalībvalsts ir īstenojusi Direktīvas 2008/98/EK 10. pantu par 
reģenerāciju un atkritumu dalīto savākšanu saskaņā ar minētās direktīvas 4. un 
13. pantu? 

2) Lūdzu, norādiet, kādos gadījumos dalībvalsts uzskata, ka dalītā savākšana var nebūt 
iespējama no tehniskā, ekoloģiskā un ekonomiskā viedokļa. Dalīta savākšana ir 
savākšana, nošķirot atkritumu plūsmu pēc atkritumu veida un īpašībām, lai tos varētu 
vieglāk apstrādāt. 

6. ATKĀRTOTA IZMANTOŠANA UN PĀRSTRĀDE (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 11. PANTS) 

1) Lūdzu, aprakstiet, kādus pasākumus dalībvalsts ir veikusi, lai īstenotu 
Direktīvas 2008/98/EK 11. panta 1. punktā minētās prasības, veicinot produktu 
atkārtotu izmantošanu un sagatavošanu atkārtotai izmantošanai. Kādus papildu 
pasākumus dalībvalsts ir veikusi?  

2) Lai sniegtu informāciju par dalībvalsts paveikto Direktīvas 2008/98/EK 11. pantā 
minēto mērķu sasniegšanā, lūdzu, aizpildiet tabulu, kas iekļauta šīs anketas 
19. punktā. Ja mērķi nav sasniegti, lūdzu, norādiet to nesasniegšanas iemeslus un 
pasākumus, kurus dalībvalsts plāno veikt, lai sasniegtu minētos mērķus. 

7. DALĪTĀ SAVĀKŠANA (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 11. PANTA 1. PUNKTS) 

1) Lūdzu, aprakstiet, kurām atkritumu plūsmām dalībvalstī ir ieviestas dalītās 
savākšanas sistēmas, lai uzlabotu un sekmētu atkritumu reģenerāciju un veicinātu 
kvalitatīvu pārstrādi. Konkrētāk – kādi pasākumi ir veikti, lai līdz 2015. gadam 
ieviestu dalītās savākšanas sistēmu papīram, metālam, plastmasai un stiklam un 
sekmētu bioloģisko atkritumu dalīto savākšanu? 

2) Kādas atkritumu plūsmas tiek vāktas kopā vai bez šķirošanas, un kāpēc? 

8. ATKRITUMU APGLABĀŠANA (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 12. PANTS UN 36. PANTA 
1. PUNKTS) 

Lūdzu, aprakstiet, kādi pasākumi ir veikti, lai nodrošinātu, ka atkritumiem piemēro drošas 
apglabāšanas darbības, kuras atbilst Direktīvas 2008/98/EK 13. panta noteikumiem attiecībā 
uz cilvēku veselības un vides aizsardzību. Kādi pasākumi atbilstīgi atkritumu 
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apsaimniekošanas hierarhijai ir veikti, lai samazinātu atkritumu apglabāšanu poligonā? 
Konkrētāk – vai dalībvalsts ir noteikusi atkritumu poligonu aizliegumu vai ieviesusi 
ekonomiskus instrumentus atkritumu novirzīšanai no poligoniem? Kādi pasākumi ir veikti, lai 
atbilstīgi Direktīvas 2008/98/EK 36. panta 1. punktam novērstu atkritumu izmešanu, izgāšanu 
un nekontrolētu apsaimniekošanu? 

9. PRINCIPS „MAKSĀ PIESĀRŅOTĀJS” UN ATBILDĪBA PAR ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANU (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 14. UN 15. PANTS) 

1) Lūdzu, īsumā izskaidrojiet sistēmu, kuru dalībvalsts izmanto, lai pilnībā ievērotu 
principu „maksā piesārņotājs”. 

2) Lūdzu, paskaidrojiet, vai dalībvalsts ir izvēlējusies shēmu, ar kuru saskaņā atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas pilnībā vai daļēji jāsedz tā produkta ražotājam, no kā 
radušies atkritumi, kā arī to, vai šīs izmaksas daļēji sedz šāda produkta izplatītāji, un 
kāda izmaksu sadalījuma shēma tiek izmantota. 

10. PAŠPIETIEKAMĪBAS UN TUVUMA PRINCIPI (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 16. PANTS) 

1) Kādi pasākumi ir veikti, lai izpildītu Direktīvas 2008/98/EK 16. panta 1. punkta 
prasību izveidot integrētu un atbilstīgu tīklu, kurā ietvertas atkritumu apglabāšanas 
iekārtas un tādu jauktu sadzīves atkritumu reģenerācijas iekārtas, kas savākti no 
privātām mājsaimniecībām, tostarp savācot šādus atkritumus arī no citiem to 
radītājiem, un vai minētais tīkls ir izveidots reģionālā līmenī?  

2) Kā dalībvalsts nodrošina atkritumu apglabāšanu vai reģenerāciju vienā no tuvākajām 
piemērotajām apglabāšanas iekārtām? 

3) Lūdzu, sniedziet sīku informāciju par jebkuras sadarbības veidu un apjomu, kas 
īstenota ar citām dalībvalstīm, pildot Direktīvas 2008/98/EK 16. panta 1. punktā 
noteikto pienākumu. 

4) Cik liela pašpietiekamība ir sasniegta dalībvalstī atkritumu apglabāšanas jomā? 
Lūdzu, papildiniet atbildi ar skaitļiem par pašreizējo vai plānoto dalībvalstī apglabāto 
atkritumu daudzumu, norādot kopējo dalībvalstī saražoto tādu atkritumu daudzumu, 
kuri jāapglabā. 

11. BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 17.–
20. PANTS) 

1) Lūdzu, aprakstiet, kādus pasākumus dalībvalsts ir veikusi, lai nodrošinātu, ka 
bīstamo atkritumu radīšana, savākšana, uzglabāšana un apstrāde notiek tādos 
apstākļos, kuri nodrošina vides un cilvēku veselības aizsardzību. 

2) Kādi pasākumi ir veikti, lai nodrošinātu bīstamo atkritumu izsekojamību no radīšanas 
līdz pat galīgai apglabāšanai, konkrēti – veicot uzskaiti atbilstīgi 
Direktīvas 2008/98/EK 35. pantam un atbilstīgi marķējot bīstamos atkritumus? Kādi 
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pasākumi ir veikti, lai nodrošinātu, ka atkritumi ar bīstamības īpašībām tiek pareizi 
klasificēti kā bīstamie atkritumi? 

3) Lūdzu, norādiet, kā tiek īstenots bīstamo atkritumu sajaukšanas aizliegums, kā arī to, 
ar kādiem līdzekļiem un kādos gadījumos dalībvalsts ir piemērojusi atkāpes no 
Direktīvas 2008/98/EK 18. panta 1. punkta, atļaujot bīstamo atkritumu sajaukšanu. 

12. ATKRITUMEĻĻAS (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 21. PANTS) 

1) Lūdzu, aprakstiet sistēmu, ko dalībvalsts izmanto atkritumeļļu dalītajai savākšanai un 
apstrādei. 

2) Vai dalībvalsts ir veikusi pasākumus, lai nepieļautu, ka sajaucas atkritumeļļas ar 
dažādām īpašībām vai arī atkritumeļļas ar cita veida atkritumiem vai vielām? Kādi ir 
šie pasākumi? 

3) Kādus papildu pasākumus (piemēram, tehniskas prasības, ražotāja atbildība, 
ekonomiski instrumenti vai brīvprātīga vienošanās) dalībvalsts izmanto atkritumeļļu 
dalītajai savākšanai un atbilstīgai apstrādei? 

4) Lūdzu, norādiet, vai dalībvalstī attiecībā uz atkritumeļļām ir noteikta reģenerācijas 
prasība un vai dalībvalsts ierobežo atkritumeļļu pārrobežu sūtījumus no savas 
teritorijas uz sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtām, dodot priekšroku 
atkritumeļļu reģenerācijai.  

13. BIOLOĢISKI ATKRITUMI (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 22. PANTS) 

Lūdzu, īsumā aprakstiet, kā dalībvalsts sekmē:  

a) bioloģisku atkritumu dalīto savākšanu, lai tos kompostētu un sašķeltu; 

b) bioloģisku atkritumu apstrādi, nodrošinot augstu vides aizsardzības līmeni; 

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

14. ATĻAUJAS (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 23., 24. UN 25. PANTS) 

1) Kā dalībvalsts nodrošina, ka atkritumus apstrādā vienīgi tie uzņēmumi vai 
organizācijas, kam izdota atļauja atbilstīgi Direktīvas 2008/98/EK 23. pantā 
noteiktajām prasībām? 

2) Cik lielā mērā dalībvalsts ir atkāpusies no prasības iegūt atļauju un kādi noteikumi ir 
paredzēti, lai nodrošinātu, ka atkritumu apstrāde, attiecībā uz kuru ir piemērots 
atbrīvojums no prasības iegūt atļauju, atbilst videi nekaitīgas atkritumu 
apsaimniekošanas principam? Vai dalībvalsts ir izmantojusi Komisijas norādījumus 
par atļauju piešķiršanu un pārbaudēm? 
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15. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNI (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 28. PANTS) 

1) Vai ir izstrādāts atkritumu apsaimniekošanas plāns vai plāni, lai sasniegtu 
Direktīvas 2008/98/EK 1., 4., 13. un 16. pantā minētos mērķus? Lūdzu, norādiet saiti 
uz publiski pieejamu tīmekļa vietni, kurā šie plāni ir publicēti. Vai dalībvalsts ir 
izmantojusi Komisijas norādījumus par atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi? 

2) Cik atkritumu apsaimniekošanas plāni ir sagatavoti, lai aptvertu visu dalībvalsts 
ģeogrāfisko teritoriju? Ja izstrādāts vairāk nekā viens plāns, kā dalībvalsts nodrošina, 
ka atkritumu apsaimniekošanas plāni pienācīgi aptver visu ģeogrāfisko teritoriju un 
atbilst visiem Direktīvas 2008/98/EK 1., 4., 13. un 16. pantā minētajiem mērķiem? 

16. ATKRITUMU RAŠANĀS NOVĒRŠANAS PROGRAMMAS (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 
29. PANTS) 

1) Vai atkritumu rašanās novēršanas programma vai programmas ir sagatavotas 
atbilstīgi Direktīvas 2008/98/EK 1. un 4. pantam? Lūdzu, norādiet saiti uz publiski 
pieejamu tīmekļa vietni, kurā šīs programmas ir publicētas. Vai dalībvalsts ir 
izmantojusi Komisijas norādījumus par atkritumu rašanās novēršanas programmas 
izveidi? 

2) Lūdzu, norādiet, kādi ir galvenie elementi atkritumu rašanās novēršanas 
programmās, ko dalībvalsts ir pieņēmusi, lai likvidētu sakarību starp ekonomisko 
izaugsmi un ietekmes uz vidi pieaugumu, kas saistīts ar atkritumu rašanos. 

3) Lūdzu, sniedziet informāciju par visiem sasniegumiem saistībā ar atkritumu rašanās 
novēršanas programmu īstenošanu pārskata periodā un raksturojiet, kādas izmaiņas 
pārskata periodā notikušas atkritumu rašanās jomā.  

17. PĀRBAUDES (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 34. PANTS) 

Lūdzu, īsumā aprakstiet Direktīvas 2008/98/EK 34. pantā minēto periodisko pārbaužu 
sistēmu, norādot pārbaužu biežumu un intensitāti. Lūdzu, norādiet arī to, kāds ir dalībvalstī 
pieejamo administratīvo resursu apjoms šādu pārbaužu veikšanai. Vai dalībvalsts ir 
izmantojusi Komisijas norādījumus par atļauju piešķiršanu un pārbaudēm? 

18. NOTEIKUMU IZPILDES NODROŠINĀŠANA UN SANKCIJAS (DIREKTĪVAS 2008/98/EK 
36. PANTA 2. PUNKTS) 

Lūdzu, miniet piemērus, ilustrējot dalībvalsts sistēmu, saskaņā ar kuru paredzētas efektīvas, 
samērīgas un preventīvas sankcijas, kas piemērojamas par Direktīvas 2008/98/EK noteikumu 
pārkāpumiem. 
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19. INFORMĀCIJA PAR DIREKTĪVAS 2008/98/EK 11. PANTA 2. PUNKTA A) UN 
B) APAKŠPUNKTĀ NOTEIKTO MĒRĶU SASNIEGŠANU 

Pārskati jāsniedz, pamatojoties uz Komisijas Lēmumu 2011/753/ES3. 

Pārskata periods: 

Saskaņā ar Lēmumu 2011/753/ES dalībvalstis pārbauda atbilstību Direktīvas 2008/98/EK 
11. panta 2. punktā izvirzītajiem mērķiem, aprēķinot tās atkritumu plūsmas masu, kura rodas, 
un tās atkritumu plūsmas masu, kura tiek sagatavota atkārtotai izmantošanai, pārstrādāta vai 
materiāls citādi reģenerēts vienā kalendārā gadā. Dalībvalstis sniedz datus par attiecīgo 
atkritumu plūsmu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiāla reģenerāciju 
vai nu par katru trīs gadu pārskata perioda gadu, vai par tiem pārskata perioda gadiem, kas 
noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2150/20024 I pielikuma 5. iedaļā.  

1 Dalībvalsts sniedz datus par paveikto mērķu sasniegšanā 
par katru trīs gadu pārskata perioda gadu (izvēlieties 
piemērotāko atbildes variantu)5. 

 

Jā/nē 

2 Dalībvalsts sniedz datus par paveikto mērķu sasniegšanā 
par pārskata periodu gadiem, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 2150/2002 I pielikuma 5. iedaļā (izvēlieties 
piemērotāko atbildes variantu)6. 

 

Jā/nē 

3 (informācija jāsniedz tikai pirmajā īstenošanas pārskatā, 
pamatojoties uz šo anketu) 

Izvēloties piemērotāko atbildes variantu, lūdzu, precizējiet, 
kura aprēķina metode ir izvēlēta atbilstīgi 
Lēmuma 2011/753/ES 3. panta 1. punktam. 

Aprēķina 1. metode 

Aprēķina 2. metode 

Aprēķina 3. metode 

Aprēķina 4. metode 

4 (informācija jāsniedz tikai otrajā un turpmākajos 
īstenošanas pārskatos) 

Lūdzu, precizējiet, vai dalībvalsts ir mainījusi saskaņā ar 
3. punktu izvēlēto aprēķina metodi. Ja atbilde ir 
apstiprinoša, lūdzu, precizējiet, kura ir jaunā aprēķina 
metode un kā dalībvalsts ir nodrošinājusi sniegto datu 
konsekvenci. 

 

                                                 
3 OV L 310, 25.11.2011., 11. lpp. 
4 OV L 332, 9.12.2002., 1. lpp. 
5 Šos datus reizi gadā apkopos Eurostat. 
6 Šos datus reizi divos gados apkopos Eurostat.  
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Datus par reģenerēto atkritumu (sagatavošana atkārtotai 
izmantošanai un reģenerācija) un pārstrādāto atkritumu 
(sagatavošana atkārtotai izmantošanai un reģenerācija) 
procentuālo daļu apkopo Eurostat. Dalībvalstis var sniegt 
datus salīdzināšanai: 

 

% gadā 

% gadā 

Mājsaimniecības un līdzīgu atkritumu sagatavošanas 
atkārtotai izmantošanai un pārstrādes līmenis, kā 
dalībvalsts norādījusi aprēķina metodē par katru gadu, uz 
ko attiecas šis īstenošanas pārskats: 

% gadā 

% gadā 

% gadā 

5 

Būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu reģenerācijas 
rādītājs katrā gadā, uz ko attiecas šis īstenošanas pārskats: 

% gadā 

6 Ja mērķi nav sasniegti, lūdzu, norādiet to nesasniegšanas 
iemeslus un pasākumus, kurus dalībvalsts plāno veikt, lai 
sasniegtu minētos mērķus. 
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