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8.3.2017 A8-0034/244 

Pakeitimas 244 

Jean-François Jalkh 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atliekos 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) siekiant užtikrinti, kad perdirbimo 

tikslai būtų pagrįsti patikimais ir 

palyginamais duomenimis, taip pat kad 

būtų galima vykdyti veiksmingesnę 

pažangos, daromos siekiant tų tikslų, 

stebėseną, Direktyvos 2008/98/EB 

komunalinių atliekų apibrėžtis turėtų 

atitikti Europos statistikos biuro ir 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos statistikos tikslais 

naudojamą apibrėžtį, kuria remdamosi 

valstybės narės jau kelerius metus teikia 

duomenis. Šioje direktyvoje pateikta 

komunalinių atliekų apibrėžtis yra neutrali 

atliekų tvarkytojo statuso – privačiojo ar 

viešojo – atžvilgiu; 

(6) šioje direktyvoje pateikta 

komunalinių atliekų apibrėžtis yra neutrali 

atliekų tvarkytojo statuso – privačiojo ar 

viešojo – atžvilgiu; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/245 

Pakeitimas 245 

Jean-François Jalkh 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atliekos 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) valstybės narės turėtų imtis 

priemonių maisto atliekų prevencijai 

skatinti, laikydamosi 2015 m. rugsėjo 25 

d. Jungtinių Tautų Generalinės 

Asamblėjos priimtos 2030 m. darnaus 

vystymosi darbotvarkės ir ypač joje iškelto 

tikslo iki 2030 m. perpus sumažinti maisto 

atliekų kiekį. Tokiomis priemonėmis 

turėtų būti siekiama kovoti su maisto 

švaistymu pirminės gamybos, apdorojimo 

ir perdirbimo, mažmeninės prekybos ir 

kitokio maisto skirstymo etapuose, taip pat 

restoranuose, maitinimo paslaugų 

įmonėse ir namų ūkiuose. Atsižvelgdamos 

į maisto atliekų prevencijos ekonominį ir 

aplinkai daromą poveikį, valstybės narės 

turėtų nustatyti specialias maisto atliekų 

prevencijos priemones ir matuoti maisto 

atliekų kiekio mažinimo pažangą. Siekiant 

palengvinti gerosios patirties mainus ES – 

tiek tarp valstybių narių, tiek tarp maisto 

ūkio subjektų – turėtų būti nustatytos 

vienodos tokio matavimo metodikos. 

Ataskaitos apie maisto atliekų kiekius 

turėtų būti teikiamos kas dvejus metus; 

Išbraukta. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/246 

Pakeitimas 246 

Jean-François Jalkh 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atliekos 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

19 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) siekiant užtikrinti geresnį, 

punktualesnį ir vienodesnį šios direktyvos 

įgyvendinimą ir prognozuoti įgyvendinimo 

sunkumus, reikėtų sukurti ankstyvojo 

perspėjimo sistemą, kuria būtų galima 

nustatyti trūkumus, kad būtų galima imtis 

veiksmų dar nesuėjus tikslų įgyvendinimo 

terminams; 

Išbraukta. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/247 

Pakeitimas 247 

Jean-François Jalkh 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atliekos 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 1a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) įterpiamas šis 1a punktas: a) įterpiamas šis 1a punktas: 

„1a. „komunalinės atliekos“ – tai: „1a. „komunalinės atliekos“ – tai namų 

ūkių ir kitokios atliekos, kurios savo 

pobūdžiu ir sudėtimi yra panašios į namų 

ūkių atliekas; 

a) mišrios ir atskirai surinktos namų 

ūkių atliekos, įskaitant popierių ir 

kartoną, stiklą, metalus, plastiką, 

biologines atliekas, medieną, tekstilę, 

elektros ir elektroninės įrangos atliekas, 

baterijų ir akumuliatorių atliekas; 

stambiąsias atliekas, įskaitant buitinius 

prietaisus, čiužinius, baldus; 

sodo ir daržo atliekas, įskaitant lapus, 

nupjautą žolę; 

 

b) mišrios ir atskirai surinktos 

atliekos iš kitų šaltinių, kurios savo 

pobūdžiu, sudėtimi ir kiekiu panašios į 

namų ūkių atliekas; 

 

c) prekyviečių ir gatvių valymo 

atliekos, įskaitant gatvių sąšlavas, šiukšlių 

dėžių turinį, parkų ir sodų priežiūros 

atliekas. 

 

Komunalinės atliekos neapima 

kanalizacijos ir nuotekų valymo atliekų, 

įskaitant nuotekų dumblą, ir statybos bei 

griovimo atliekų;“; 
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Or. en 

(Žr. Direktyvos 1999/31/EB 2 straipsnio b punkto formuluotę.) 

Pagrindimas 

Siekiama, kad „komunalinių atliekų“ apibrėžtis liktų tokia, kokia yra dabar. 



 

AM\1119575LT.docx  PE598.523v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

8.3.2017 A8-0034/248 

Pakeitimas 248 

Jean-François Jalkh 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atliekos 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas 

Direktyva 2008/98/EC 

11b straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

12) įterpiamas šis 11b straipsnis: Išbraukta. 

„11b straipsnis  

Ankstyvojo perspėjimo ataskaita  

1. Bendradarbiaudama su Europos 

aplinkos agentūra, Komisija parengia 11 

straipsnio 2 dalies c ir d punktuose ir 11 

straipsnio 3 dalyje nustatytų tikslų 

įgyvendinimo pažangos ataskaitą 

vėliausiai likus trejiems metams iki tose 

nuostatose nustatytų terminų. 

 

2. 1 dalyje nurodytose ataskaitose 

pateikiama ši informacija: 

 

a) įvertis, kaip kiekviena valstybė narė 

įgyvendina tikslus; 

 

b) valstybių narių, kuriose yra rizikos 

nepasiekti šių tikslų iki atitinkamų 

terminų, sąrašas, kartu su atitinkamomis 

rekomendacijomis toms valstybėms 

narėms.“; 

 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/249 

Pakeitimas 249 

Jean-François Jalkh 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atliekos 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 22 punktas 

Direktyva 2008/98/EC 

38 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija gali parengti gaires, 

nustatančias, kaip aiškinti pateiktas 

naudojimo ir šalinimo apibrėžtis. 

Išbraukta. 

„Komisijai pagal 38a straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

skirtus II priedo R1 punkte nurodytos 

deginimo įrenginių klasės nustatymo 

formulės taikymo atvejams patikslinti. 

Gali būti atsižvelgiama į vietos klimato 

sąlygas, tokias kaip didelis šaltis ir 

šildymo poreikis, jei jos daro įtaką 

energijos, kuri techniškai gali būti 

panaudota arba pagaminta elektros 

energijos, šildymo, aušinimo ar apdirbimo 

garo forma, kiekiui. Taip pat gali būti 

atsižvelgiama į Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 349 straipsnio trečioje 

pastraipoje pripažintų atokiausių regionų 

ir į 1985 m. Stojimo akto 25 straipsnyje 

minimų teritorijų vietos sąlygas. 

 

 (Šiuo pakeitimu taip pat siekiama išbraukti 

galiojančio teisės akto 38 straipsnio 1 

dalį.) 

Or. en 
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