
Darbības joma un definīcijas I sadaļa (1. un 2.pants)  

Darbības jomas uz kurā attiecas Regulas (EK) Nr. 

1013/2006 izņēmumi 

1.panta 3.punkts  

Atkritumu pārrobežu sūtījumi kopienas iekšienē  II sadaļa (1 -32.pants) 

Vispārējie procedūras noteikumi:  

 iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas 

procedūra 

vai 

 vispārējas informācijas prasības 

3.pants 

Iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas 

procedūra 

 Visi atkritumi sūtīti apglabāšanas darbībām? 

 “Dzeltenā saraksta” atkritumu sūtījumi reģenerācijas 

darbībām 

 Neklasificētu atkritumu sūtījumi reģenerācijas 

darbībām 

 

4 – 17. pants:  

11.pants Iebildumi pret atkritumu sūtījumiem 

apglabāšanas nolūkā 

12.pantsIebildumi pret atkritumu sūtījumiem 

reģenerācijas nolūkā 

14.pantsReģenerācijas uzņēmumi, par kuriem 

sniegta iepriekšēja piekrišana 

15.pants Papildus noteikumi attiecībā uz 

pagaidu reģenerācijas un apglabāšanas 

darbībām 

Atkritumi, kuriem jāpievieto noteikta informācija 

(VII pielikums):  

 “Zaļā saraksta” atkritumu sūtījumi reģenerācijas 

darbībā, ja nosūtāmais atkritumu daudzums lielāks par 20 

kg  

 Visu veidu atkritumu sūtījumi, kas paredzēti 

laboratorijas analīžu veikšanai un nosūtāmais atkritumu 

daudzums nepārsniedz 25 kg  

18.pants 

Atkritumu ņemšana atpakaļ un izmaksas, kas saistītas ar 

atkritumu ņemšanu atpakaļ 

22 līdz 25.pants 

Domstarpības par klasifikācijas jautājumiem(tiek 

piemērots stingrākais regulējums) 

28.pants 

Sūtījumi kopienas iekšienē tranzītā caur trešajām valstīm 31., 32.pants 

Eksports no kopienas uz trešajām valstīm IV sadaļa (34 līdz 40.pants)  

Eksports apglabāšanas darbībām – aizliegtsizņemot uz 

EBTA(Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija)valstīm  

34., 35.pants 

Atkritumu eksports reģenerācijas darbībām uz valstīm, 

kuras nepiemēro ESAO lēmumu (C(2001)107/galīgā 

versija) – bīstamo atkritumu sūtījumi aizliegti 

36.pants 

Atkritumu eksports reģenerācijas darbībām – 

procedūra, kas jāievēro eksportējot atkritumus, kuri 

uzskaitīti III vai IIA pielikumā uz valstīm, kas piemēro 

ESAO lēmumu  

 aizliegums; vai 

 iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas 

procedūra saskaņā ar 35.pantu; vai  

 VII pielikumā norādītā veidlapa 

37.pants 

Atkritumu eksports reģenerācijas darbībām – 

procedūra, kas jāievēro eksportējot atkritumus uz valstīm, 

kuras piemēro ESAO lēmumu 

38.pants 



Imports kopienā no trešajām valstīm V sadaļa (41. līdz 46.pants) 

Atkritumu imports apglabāšanas darbībām - aizliegts, 

izņemot importu no Bāzeles konvencijas līgumslēdzējas 

valsts  

41., 42.pants 

Atkritumu imports reģenerācijas darbībām – 

aizliegts,izņemot no ESAO lēmuma valsts vai Bāzeles 

konvencijas līgumslēdzējas valsts  

43. līdz 45.pants 

Tranzīts caur kopienu no trešajām valstīm un uz tām VI sadaļa (47., 48.pants)  

Izpilde dalībvalstīs VII sadaļa, 50.pants 

Dokumentāru pierādījumu iesniegšana, lai inspekcijās 

iesaistītās iestādes varētu pārliecināties, vai viela vai 

priekšmets, ko pārvadā pa autoceļiem, dzelzceļu, gaisu, 

jūru vai iekšējiem ūdensceļiem, nav atkritumi: 

 attiecīgās vielas vai priekšmeta izcelsmi un galamērķi; 

 to, ka tie nav atkritumi, tostarp attiecīgā gadījumā 

funkcionalitātes pierādījumus 

4.a.punkts 

Inspekcijās iesaistītās iestādes var secināt, ka attiecīgā 

viela vai priekšmets ir atkritumi: 

 iestāžu norādītajā termiņā nav sniegti pierādījumi, 

kas minēti 4.a punktā vai kas prasīti citos Savienības 

tiesību aktos; 

 pieejamie pierādījumi un informācija ir 

nepietiekama, lai izdarītu secinājumu, vai iestāde 

uzskata pret bojājumiem nodrošināto aizsardzību par 

nepietiekamu. 

4.b.punkts 

Lai pārliecinātos, vai sūtījums atbilst regulas prasībām, 

inspekcijās iesaistītās iestādes var prasīt paziņotājam, 

personai, kas organizē sūtījumu, īpašniekam, 

pārvadātājam, saņēmējam un uzņēmumam, kas saņem 

atkritumus, iestāžu norādītā termiņā iesniegt tām 

attiecīgus dokumentārus pierādījumus.  

4.c.punkts 

Lai pārliecinātos, vai atkritumu sūtījums, uz ko attiecas 

18. panta vispārējās informācijas prasības, ir paredzēts 

reģenerācijas darbībām saskaņā ar 49. pantu, inspekcijās 

iesaistītās iestādes var pieprasīt personai, kas organizē 

sūtījumu, iesniegt: 

 būtiskus dokumentārus pierādījumus, ko nodrošina 

pagaidu un cita veida reģenerācijas uzņēmums;un 

 ko vajadzības gadījumā apstiprina galamērķa 

kompetentā iestāde. 

4.c.punkts 

Attiecīgais sūtījums tiek uzskatīts par nelikumīgu 

sūtījumu, ja inspekcijās iesaistīto iestāžu norādītajā 

termiņā inspekcijās iesaistītajām iestādēm: 

 nav sniegti 4.c punktā minētie pierādījumi; vai 

 tās tām pieejamos pierādījumus un 

informācijuuzskata par nepietiekamu, lai izdarītu 

secinājumu. 

4.d.punkts 

 


