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PAKEITIMAI 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 

sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų 

tobulinti siekiant apsaugoti ir išsaugoti 

aplinką bei gerinti jos kokybę, apsaugoti 

žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir 

racionalų gamtos išteklių naudojimą ir 

skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą; 

(1) atliekų tvarkymą, perdirbimą ir 

naudojimą Sąjungoje reikėtų tobulinti 

siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką bei 

gerinti jos kokybę, apsaugoti žmonių 

sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų 

gamtos išteklių naudojimą ir skatinti 

realiosios žiedinės ekonomikos kūrimą, 

sumažinant neigiamą poveikį aplinkai, 

išsaugant gamtos išteklius, užtikrinant 

geresnį žaliavų valdymą, kartu mažinant 

ekonomikos priklausomumą nuo importo, 

didinant energijos vartojimo efektyvumą, 

mažinant Sąjungos energetinę 

priklausomybę, teikiant naujas 

ekonomines galimybes, kuriant naujas 

rinkas ir skatinant kokybiškų darbo vietų 

kūrimą. Kad ekonomika taptų tikrai 

žiedinė, reikia imtis papildomų priemonių, 

kuriomis būtų sutelktas dėmesys į visą 

produktų gyvavimo ciklą, įskaitant tvarių 

medžiagų išgavimą, ekologišką produktų 

projektavimą, ekologiškai efektyvią 

gamybą ir tvarų vartojimą, vykdant 

priemones, kuriomis išsaugomi ištekliai ir 

kad atliekomis tampantys ištekliai 

atsidurtų uždarame cikle. Išteklių 

naudojimo tobulinimas taip pat gerokai 

padidintų Sąjungos įmonių, valdžios 

institucijų ir vartotojų grynąsias 

santaupas kartu mažinant bendrą kasmet 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekį; 
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Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2008/98/EB14 nustatyti atliekų 

parengimo pakartotiniam naudojimui ir 

perdirbimo tikslai turėtų būti iš dalies 

pakeisti, kad geriau atitiktų Sąjungos siekį 

kurti žiedinę ekonomiką; 

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2008/98/EB14 nustatyti atliekų 

parengimo pakartotiniam naudojimui ir 

perdirbimo tikslai turėtų būti iš dalies 

pakeisti, kad geriau atitiktų Sąjungos siekį 

kurti efektyvią žiedinę ekonomiką, imantis 

reikiamų priemonių, kuriomis būtų 

siekiama užtikrinti, kad atliekos galėtų 

būti laikomos šiam perėjimui naudingu 

ištekliumi; 

__________________ __________________ 

14 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai 

kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, 

p. 3). 

14 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai 

kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, 

p. 3). 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) 2015 m. liepos 9 d. Europos 

Parlamentas priėmė rezoliuciją 

„Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės 

ekonomikos kūrimas“1a, kurioje jis ypač 

pabrėžė, kad reikia nustatyti privalomus 

atliekų mažinimo tikslus, parengti atliekų 

prevencijos priemones ir nustatyti aiškias 

ir nedviprasmiškas apibrėžtis; 

 _______________ 

 1a Priimti tekstai, P8_TA(2015)0266. 
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Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) daug valstybių narių dar turi sukurti 

reikiamą atliekų tvarkymo infrastruktūrą. 

Todėl būtina nustatyti ilgalaikius politikos 

tikslus, kurie padėtų nukreipti priemones ir 

investicijas, visų pirma neleisdami sukurti 

pernelyg didelių struktūrinių galutinių 

atliekų tvarkymo pajėgumų ir sulaikyti 

medžiagų, kurias galima perdirbti, atliekų 

hierarchijos apačioje; 

(3) daug valstybių narių dar turi sukurti 

reikiamą atliekų tvarkymo infrastruktūrą. 

Todėl būtina nustatyti ilgalaikius politikos 

tikslus ir finansinę, fiskalinę bei politinę 

paramą, kurie padėtų nukreipti priemones 

ir investicijas, visų pirma neleisdami 

sukurti pernelyg didelių struktūrinių 

galutinių atliekų tvarkymo (pavyzdžiui, 

šalinimo sąvartynuose arba deginimo) 

pajėgumų ir sulaikyti medžiagas, kurias 

galima perdirbti, žemiausiame atliekų 

hierarchijos lygmenyje. Siekiant šioje 

srityje pasiekti atitinkamų tikslų, būtina 

naudoti Europos struktūrinius ir 

investicijų fondus, kad būtų 

finansuojamas atliekų tvarkymo 

infrastruktūros, reikalingos prevencijai, 

pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, 

vystymas. Taip pat itin svarbu, kad 

valstybės narės pagal šią direktyvą iš 

dalies pakeistų savo taikomas atliekų 

prevencijos programas  ir atitinkamai 

pritaikytų savo investicijas; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) į Direktyvą 2008/98/EB reikėtų 

įtraukti komunalinių atliekų, statybų ir 

griovimo atliekų, galutinio perdirbimo 

proceso ir užpildymo apibrėžtis siekiant 

paaiškinti, ką apima šios sąvokos; 

(5) į Direktyvą 2008/98/EB reikia 

įtraukti komunalinių atliekų, statybų ir 

griovimo atliekų, komercinių ir pramonės 

atliekų, galutinio perdirbimo proceso, 

šiukšlinimo, jūrų šiukšlinimo ir užpildymo 

apibrėžtis siekiant paaiškinti, ką apima šios 

sąvokos; 
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Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) reikėtų užtikrinti Direktyvos 

2008/98/EB ir susijusių Sąjungos teisės 

aktų, pavyzdžiui, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2009/28/EB1a ir 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1907/20061b, 

suderinamumą, visų pirma nuosekliai 

aiškinti ir taikyti sąvokas „atliekos“, 

„atliekų hierarchija“ ir „šalutinis 

produktas“ pagal tuos teisės aktus; 

 __________________ 

 1a 2009 m. balandžio 23 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 

atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies 

keičianti bei vėliau panaikinanti 

Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB 

(OL L 140, 2009 6 5, p. 16). 

 1b 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 

registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 

apribojimų (REACH), įsteigiantis 

Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš 

dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei 

panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) 

Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) 

Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 

76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 

91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 

2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1). 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) siekiant užtikrinti, kad perdirbimo (6) siekiant užtikrinti, kad perdirbimo 
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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; 

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 būti 

suderinta su Europos statistikos biuro ir 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos statistikos tikslais 

naudojama apibrėžtimi, kuria remdamosi 

valstybės narės jau kelerius metus teikia 

duomenis. Šioje direktyvoje pateikta 

komunalinių atliekų apibrėžtis yra neutrali 

atliekų tvarkytojo statuso – privačiojo ar 

viešojo – atžvilgiu; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) valstybės narės turėtų imtis tinkamų 

priemonių, skatinančių taikyti atliekų 

hierarchiją, visų pirma sukurti finansines 

paskatas, skirtas šioje direktyvoje 

nustatytiems atliekų prevencijos ir 

perdirbimo tikslams pasiekti, pavyzdžiui, 

nustatyti atliekų šalinimo sąvartyne ir 

deginimo mokesčius, susimokėjimo už 

daiktų išmetimą sistemas, didesnės 

gamintojų atsakomybės sistemas ir 

paskatas veikti vietos valdžiai; 

(7) valstybės narės turėtų imtis tinkamų 

priemonių, skatinančių taikyti atliekų 

hierarchiją, visų pirma sukurti finansines, 

fiskalines ir reguliavimo paskatas, skirtas 

šioje direktyvoje nustatytiems atliekų 

prevencijos ir perdirbimo tikslams pasiekti, 

pavyzdžiui, nustatyti atliekų šalinimo 

sąvartyne ir deginimo mokesčius, 

susimokėjimo už daiktų išmetimą sistemas, 

didesnės gamintojų atsakomybės sistemas 

ir paskatas veikti vietos valdžiai. 

Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje 

išdėstytų tikslų, valstybės turėtų naudotis 

ekonominėmis arba kitomis priemonėmis, 

išdėstytomis VIa priede. Valstybės narės 

turėtų imtis tokių priemonių, kurios padės 

siekti aukštos rūšiuotų medžiagų kokybės; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 



 

PE582.196v02-00 8/59 AD\1106026LT.docx 

LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) pereinant prie žiedinės 

ekonomikos reikėtų visapusiškai 

pasinaudoti skaitmeninėmis inovacijomis. 

Tuo tikslu reikėtų sukurti tokias 

elektronines priemones, kaip internetinė 

platforma, skirta prekiauti atliekomis kaip 

naujais ištekliais, siekiant palengvinti 

prekybos operacijas ir sumažinti veiklos 

vykdytojams tenkančią administracinę 

naštą taip stiprinant pramoninę simbiozę; 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) didesnės gamintojo atsakomybės 

sistemos yra labai svarbi veiksmingo 

atliekų tvarkymo dalis, bet jų 

veiksmingumas ir rezultatai valstybėse 

narėse labai skiriasi. Todėl būtina nustatyti 

būtiniausius reikalavimus, kuriuos turi 

atitikti didesnės gamintojo atsakomybės 

sistemos. Tokiais reikalavimais turėtų būti 

sumažinamos sąnaudos ir padidinamas 

veiksmingumas, taip pat užtikrinamos 

vienodos sąlygos, be kita ko ir mažosioms 

ir vidutinėms įmonėms, ir šalinamos 

sklandaus vidaus rinkos veikimo kliūtys. 

Jie taip pat turėtų padėti į produktų kainas 

įtraukti gyvavimo ciklo pabaigos tvarkymo 

sąnaudas ir skatinti gamintojus kuriant 

produktus labiau atsižvelgti į jų tinkamumą 

perdirbti ir pakartotinai naudoti. 

Reikalavimai turėtų būti taikomi tiek 

naujoms, tiek jau esamoms didesnės 

gamintojo atsakomybės sistemoms. Tačiau 

esamoms didesnės gamintojo atsakomybės 

sistemoms bus reikalingas pereinamasis 

laikotarpis struktūroms ir procedūroms 

pritaikyti prie naujų reikalavimų; 

(9) didesnės gamintojo atsakomybės 

sistemos yra labai svarbi efektyvaus atliekų 

tvarkymo dalis, bet jų veiksmingumas ir 

rezultatai valstybėse narėse labai skiriasi. 

Todėl būtina nustatyti būtiniausius 

reikalavimus, kuriuos turi atitikti didesnės 

gamintojo atsakomybės sistemos. Tokiais 

reikalavimais turėtų būti sumažinamos 

sąnaudos ir padidinamas veiksmingumas, 

palengvinamas tinkamumas taisyti, 

geresnis atskiro surinkimo ir rūšiavimo 

įgyvendinimas ir užtikrinimas, 

užtikrinamas kokybiškesnis perdirbimas, 

padedama užtikrinti ekonomiškai 

efektyvią galimybę gauti antrinių žaliavų, 

taip pat užtikrinamos vienodos veiklos 

sąlygos (be kita ko, mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms),ir šalinamos kliūtys 

sklandžiai veikti vidaus rinkai. Jie taip pat 

turėtų padėti į produktų kainas įtraukti 

gyvavimo ciklo pabaigos tvarkymo 

sąnaudas ir skatinti gamintojus kuriant 

produktus labiau atsižvelgti į jų tinkamumą 

taisyti, perdirbti ir pakartotinai naudoti, 

taip pat laipsniškai panaikinti pavojingų 

medžiagų naudojimą. Reikalavimai turėtų 

būti taikomi tiek naujoms, tiek jau 
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esamoms didesnės gamintojo atsakomybės 

sistemoms. Tačiau esamoms didesnės 

gamintojo atsakomybės sistemoms ir 

valstybėms narėms, kuriose netaikoma 

didesnė gamintojo atsakomybė, bus 

reikalingas pereinamasis laikotarpis 

struktūroms ir procedūroms pritaikyti prie 

naujų reikalavimų. Pereinamuoju 

laikotarpiu valstybės narės, kuriose 

netaikoma didesnė gamintojo atsakomybė, 

turėtų užtikrinti, kad jų atliekų valdymo 

sistemos rezultatų pasiektų užtikrinamu, 

skaidriu ir atskaitingu būdu, kuris 

visapusiškai atitiktų būtiniausius didesnės 

gamintojo atsakomybės sistemų 

reikalavimus; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) atliekų prevencija – 

veiksmingiausias būdas efektyviau naudoti 

išteklius ir sumažinti atliekų poveikį 

aplinkai. Todėl svarbu, kad valstybės narės 

imtųsi tinkamų atliekų susidarymo 

prevencijos priemonių ir stebėtų bei 

vertintų tokių priemonių įgyvendinimo 

pažangą. Siekiant užtikrinti, kad bendra 

atliekų prevencijos priemonių 

įgyvendinimo pažanga būtų matuojama 

vienodai, reikėtų nustatyti bendrus 

rodiklius; 

(10) atliekų prevencija – efektyviausias 

būdas efektyviau naudoti išteklius, 

sumažinti atliekų poveikį aplinkai, skatinti 

tvarių, perdirbamų, pakartotinai 

naudojamų ir kokybiškų medžiagų 

naudojimą ir mažinti priklausomybę nuo 

vis retesnių žaliavų importo. Todėl svarbu, 

kad valstybės narės imtųsi tinkamų atliekų 

susidarymo prevencijos priemonių, 

įskaitant priemones, kuriomis mažinamas 

pavojingų medžiagų kiekis, skatinamas 

aukštos kokybės medžiagų perdirbimas, 

kovojama su suplanuotu nusidėvėjimu, 

geresne informacija apie produktus 

suteikiama daugiau galių vartotojams, 

skatinamos nuolatinės komunikacijos ir 

reguliarios švietimo kampanijos atliekų 

prevencijos klausimais, ir stebėtų bei 

vertintų tokių priemonių ir su atliekų 

susidarymo mažinimu susijusių 

prevencijos tikslinių rodiklių 

įgyvendinimo pažangą, siekiant, 

ekonomikos augimas būtų atsietas nuo 

atliekų susidarymo augimo. Siekiant 
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užtikrinti, kad bendra atliekų prevencijos 

priemonių įgyvendinimo pažanga būtų 

matuojama vienodai, reikėtų nustatyti 

bendrus rodiklius ir skaičiavimo metodus; 

 

Pakeitimas 12 

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; 

(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. bent 50 proc. sumažinti maisto 

atliekų kiekį. Šiomis priemonėmis turėtų 

būti siekiama užkirsti kelią maisto atliekų 

susidarymui mažmeninėje prekyboje ir 

vartojime, taip pat sumažinti maisto 

nuostolių kiekį gamybos ir tiekimo 

grandinėse, įskaitant sąmoningai 

nesurenkamą žemės ūkio derlių ir po 

derliaus nuėmimo patiriamus nuostolius, 

taip pat kituose maisto skirstymo etapuose 

– viešosiose ir privačiosiose 

organizacijose, kurios parduoda ar tiekia 

maistą, restoranuose, maitinimo paslaugų 

įmonėse ir namų ūkiuose. Atsižvelgdamos 

į maisto atliekų prevencijos ekologinę ir 

ekonominę naudą, valstybės narės savo 

nacionalinėse atliekų prevencijos 

programose turėtų nustatyti specialias 

maisto atliekų prevencijos priemones, kad 

būtų pasiektas tikslas iki 2025 m. 30 proc., 

o iki 2030 m. – 50 proc. sumažinti maisto 

atliekų kiekį, ir matuoti maisto atliekų 

kiekio mažinimo pažangą. Siekiant 

palengvinti gerosios patirties mainus 

Sąjungoje – 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. Siekiant užkirsti kelią maisto 
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atliekų susidarymui, valstybės narės 

turėtų nustatyti tvarką, kuria maisto 

sektoriui būtų sudarytos galimybės toliau 

platinti ir dovanoti neparduotus 

produktus, kartu užtikrinant, kad toks 

paskirstymas neturėtų neigiamo poveikio 

žmogaus sveikatai ar maisto saugai; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) Komisija turėtų išnagrinėti 

galimybę nustatyti nepavojingų 

komercinių ir pramoninių atliekų 

perdirbimo tikslus, numatant perdirbimo 

prievoles, panašias į taikomas 

komunalinėms atliekoms. Kad tiksliai 

įvertintų pradines vertes, kuriais remiantis 

būtų nustatyti tie tiksliniai rodikliai, 

Komisija, remdamasi bendromis valstybių 

narių ataskaitomis, turėtų rinkti duomenis 

apie tokias atliekas. Per du metus po to, 

kai tie duomenys bus surinkti, Komisija 

remdamasi poveikio vertinimu turėtų 

apsvarstyti galimybę vėliausiai 2025 m. 

nustatyti atskirus nepavojingų komercinių 

ir pramoninių atliekų (bent jau 

popieriaus, stiklo, metalo, plastmasės ir 

biologinių atliekų) perdirbimo tikslus; 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13b) 2008 m. birželio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/56/EB1a yra privaloma Sąjungos 

lygmens teisinė priemonė, skirta aplinkos 

apsaugos tikslams vertinti, stebėti ir 

nustatyti, kad būtų pasiekta gera aplinkos 
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būklė, susijusi su jūros tarša šiukšlėmis. 

Vis dėlto pagrindiniai jūros taršos 

šiukšlėmis šaltiniai yra veikla sausumoje 

ir ji atsiranda dėl netinkamos kietųjų 

atliekų tvarkymo praktikos, 

infrastruktūros nebuvimo ir 

nepakankamo visuomenės informuotumo. 

Dėl tos priežasties valstybės narės turėtų 

priimti priemones, kurių paskirtis – 

mažinti dėl veiklos sausumoje 

atsirandančias šiukšles, kurios gali 

atsidurti jūrų aplinkoje, laikantis 2030 m. 

darnaus vystymosi darbotvarkės, kurią 

2015 m. rugsėjo 25 d. priėmė Jungtinių 

Tautų Generalinė Asamblėja, ir ypač 

siekti iki 2030 m. 50 proc. sumažinti jūros 

taršą. Atsižvelgdamos į jūros taršos 

šiukšlėmis prevencijos ekologinę ir 

ekonominę naudą, valstybės narės savo 

atliekų prevencijos programose turėtų 

nustatyti specialias jūros taršos šiukšlėmis 

prevencijos priemones, kad būtų pasiektas 

tikslas iki 2030 m. bent 50 proc. sumažinti 

jūros taršą šiukšlėmis, ir turėtų matuoti 

jūros taršos šiukšlėmis mažinimo 

pažangą. Siekiant visoje Sąjungoje 

palengvinti valstybių narių keitimąsi 

geros praktikos pavyzdžiais, turėtų būti 

nustatytos vienodos tokio matavimo 

metodikos. Kas dvejus metus turėtų būti 

pranešama apie jūros taršos šiukšlėmis 

mastą; 

 __________________ 

 1a 2008 m. birželio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 

jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 

(Jūrų strategijos pagrindų direktyva) 

(OL L 164, 2008 6 25, p. 19). 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 c konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13c) siekdama padėti siekti žiedinės 

ekonomikos tikslų, Komisija turėtų 

aktyviai skatinti valstybių narių, pilietinės 

visuomenės organizacijų, vietos ir regionų 

valdžios institucijų, socialinių partnerių ir 

įvairių ekonomikos sektorių, įskaitant 

atliekų pramonę ir finansų sektorių, 

veiklos tarpusavio derinimą, keitimąsi 

informacija ir geriausios praktikos 

pavyzdžiais. To derinimo ir keitimosi būtų 

galima pasiekti steigiant komunikacijos 

žiedinės ekonomikos klausimais 

platformas, kurios padėtų ugdyti 

informuotumą apie naujus pramoninius 

sprendimus ir leistų geriau apžvelgti 

esamus pajėgumus, taip pat padėtų susieti 

atliekų pramonę ir finansų sektorių ir 

remti pramoninę simbiozę. Komisija taip 

pat turėtų aktyviai skatinti dalijimosi 

platformas kaip žiedinės ekonomikos 

verslo modelį; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15a) atskiras alyvų atliekų surinkimas 

ir perdirbimas teiktų didelę ekonominę ir 

ekologinę naudą, užtikrinant žaliavų 

tiekimą, žengiant link žiedinės 

ekonomikos ir prisidedant prie mažesnės 

priklausomybės nuo naftos tiekimo. Kai 

kurios valstybės narės jau surenka ir 

perdirba didelę dalį savo alyvų atliekų. 

Tačiau 2015 m. tik apie 13 proc. visų 

bazinių alyvų buvo išgauta iš antrą kartą 

rafinuotų alyvų atliekų. Taigi Komisija 

turėtų ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [įrašyti 

datą, kuri yra 2 metai po šios direktyvos 

įsigaliojimo] atlikti poveikio, kurį turėtų 

sprendimas nustatyti Sąjungos masto 

alyvų atliekų surinkimo ir perdirbimo 
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tikslinį rodiklį, vertinimą; 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15b) jeigu įmanoma, valstybės narės 

turėtų taikyti paskatas naudoti ilgalaikio 

naudojimo ir panašias medžiagas, 

duodančias daugiau naudos žiedinei 

ekonomikai, nes jas galima priskirti prie 

medžiagų, kurias galima perdirbti 

neprarandant kokybės, kad ir kaip dažnai 

medžiaga būtų perdirbama; 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) valstybėse narėse atliekų tvarkymo 

efektyvumas labai skiriasi, tai ypač 

pasakytina apie komunalinių atliekų 

perdirbimą. Siekiant atsižvelgti į tuos 

skirtumus, toms valstybėms narėms, 

kurios, Eurostato duomenimis, 2013 m. 

perdirbo mažiau kaip 20 proc. savo 

komunalinių atliekų, reikėtų suteikti 

papildomai laiko 2025 m. ir 2030 m. 

komunalinių atliekų parengimo 

pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo 

tikslams įgyvendinti. Sprendžiant pagal 

vidutinius metinius pastarųjų penkiolikos 

metų efektyvumo rodiklius valstybėse 

narėse, kad pasiektų tuos tikslus, minėtos 

valstybės narės savo atliekų perdirbimo 

pajėgumą turėtų padidinti tiek, kad jis būtų 

gerokai aukštesnis už ankstesnių metų 

vidurkius. Siekiant užtikrinti, kad būtų 

daroma tolydi tikslų įgyvendinimo pažanga 

ir laiku panaikinamos įgyvendinimo 

spragos, valstybės narės, kurioms suteikta 

(16) valstybėse narėse atliekų tvarkymo 

efektyvumas labai skiriasi, tai ypač 

pasakytina apie komunalinių atliekų 

perdirbimą. Siekiant atsižvelgti į tuos 

skirtumus, toms valstybėms narėms, 

kurios, Eurostato duomenimis, 2013 m. 

perdirbo mažiau kaip 20 proc. savo 

komunalinių atliekų, reikėtų suteikti 

papildomai laiko 2025 m. ir 2030 m. 

komunalinių atliekų parengimo 

pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo 

tikslams įgyvendinti. Sprendžiant pagal 

vidutinius metinius pastarųjų penkiolikos 

metų efektyvumo rodiklius valstybėse 

narėse, kad pasiektų tuos tikslus, minėtos 

valstybės narės savo atliekų perdirbimo 

pajėgumą turėtų padidinti tiek, kad jis būtų 

gerokai aukštesnis už ankstesnių metų 

vidurkius. Siekiant užtikrinti, kad būtų 

daroma tolydi tikslų įgyvendinimo pažanga 

ir laiku panaikinamos įgyvendinimo 

spragos, valstybės narės, kurioms suteikta 
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daugiau laiko, turėtų pasiekti tarpinius 

tikslus ir parengti įgyvendinimo planus; 

daugiau laiko, turėtų, remiant Komisijai, 

pasiekti tarpinius tikslus ir parengti 

įgyvendinimo planus; 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

18 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) skaičiuodamos, ar parengimo 

pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo 

tikslai pasiekti, valstybės narės turėtų galėti 

įskaičiuoti produktus ir sudedamąsias dalis, 

kuriuos pakartotiniam naudojimui parengė 

pripažinti pakartotinio naudojimo veiklos 

vykdytojai ir kurie parengti taikant užstato 

ir supirkimo sistemas, taip pat metalus, 

perdirbtus kartu vykdant deginimą. 

Siekdama užtikrinti, kad šie duomenys 

būtų skaičiuojami vienodai, Komisija 

priims išsamias taisykles dėl pripažintų 

parengimo pakartotiniam naudojimui 

veiklos vykdytojų ir užstato ir supirkimo 

sistemų nustatymo, dėl perdirbtų metalų 

kokybės kriterijų ir dėl duomenų rinkimo, 

tikrinimo ir pateikimo; 

(18) skaičiuodamos, ar parengimo 

pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo 

tikslai pasiekti, valstybės narės turėtų galėti 

įskaičiuoti produktus ir sudedamąsias dalis 

arba, kai tinkama, pakuotes, kuriuos 

pakartotiniam naudojimui parengė 

pripažinti pakartotinio naudojimo veiklos 

vykdytojai ir kurie parengti taikant užstato 

ir supirkimo sistemas, taip pat metalus, 

perdirbtus kartu vykdant energijos gavybą 

ir deginimą. Siekdama užtikrinti, kad šie 

duomenys būtų skaičiuojami vienodai, 

Komisija priims išsamias taisykles dėl 

pripažintų parengimo pakartotiniam 

naudojimui veiklos vykdytojų ir užstato ir 

supirkimo sistemų nustatymo, dėl perdirbtų 

metalų kokybės kriterijų ir dėl duomenų 

rinkimo, tikrinimo ir pateikimo; 

 

Pakeitimas 20 

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; 

(19) siekiant užtikrinti geresnį, 

punktualesnį ir vienodesnį šios direktyvos 

įgyvendinimą ir prognozuoti įgyvendinimo 

sunkumus, reikėtų, remiant Komisijai, 

sukurti ankstyvojo perspėjimo sistemą, 

kuria būtų galima nustatyti trūkumus, kad 

būtų galima imtis veiksmų dar nesuėjus 

tikslų įgyvendinimo terminams; 
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Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) siekiant didinti valstybėse narėse 

pakartotinai naudoti parengiamų ir 

perdirbamų atliekų kiekį, labai svarbu, kad 

būtų laikomasi prievolės įdiegti atskiras 

popieriaus, metalo, plastiko ir stiklo 

surinkimo sistemas. Be to, atskirai turėtų 

būti renkamos biologinės atliekos, kad būtų 

galima daugiau jų parengti pakartotiniam 

naudojimui ir perdirbti ir kad jos neužterštų 

kitų sausų perdirbamų medžiagų; 

(20) siekiant didinti valstybėse narėse 

pakartotinai naudoti parengiamų ir 

perdirbamų atliekų kiekį, labai svarbu, kad 

būtų laikomasi prievolės įdiegti atskiras 

popieriaus, metalo, plastiko, stiklo, 

medienos ir tekstilės surinkimo sistemas. 

Be to, atskirai turėtų būti renkamos 

biologinės atliekos, kad būtų galima 

daugiau jų parengti pakartotiniam 

naudojimui ir perdirbti ir kad jos neužterštų 

sausų perdirbamų medžiagų, taip pat 

nebūtų deginamos ar šalinamos sąvartyne. 

Be to, efektyviau naudojant atliekas 

galėtų būti sukurta svarbi paskata vystyti 

bioekonomikos tiekimo grandinę. Todėl 

turėtų būti privalomas biologinių atliekų 

surinkimo atskyrimas nuo komunalinių ir 

žemės ūkio atliekų. Bioekonomika atlieka 

labai svarbų vaidmenį užtikrinant žaliavų 

prieinamumą Sąjungoje. Komisija turėtų 

apsvarstyti galimybę nustatyti biologinių 

atliekų perdirbimo tikslinį rodiklį siekiant 

pritraukti investicijų į biologinių atliekų 

perdirbimo įrenginių infrastruktūrą ir 

padidinti pakartotinį organinių medžiagų 

perdirbimą; 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) netinkamas pavojingų atliekų 

tvarkymas vis dar yra problema Sąjungoje, 

be to, trūksta kai kurių duomenų apie šių 

atliekų tvarkymą. Todėl būtina gerinti 

duomenų registravimo ir atsekamumo 

mechanizmus, valstybėse narėse sukuriant 

elektroninius pavojingų atliekų registrus. 

(21) netinkamas pavojingų atliekų 

tvarkymas vis dar yra problema Sąjungoje, 

be to, trūksta kai kurių duomenų apie šių 

atliekų tvarkymą. Todėl būtina gerinti 

duomenų registravimo ir atsekamumo 

mechanizmus, valstybėse narėse sukuriant 

elektroninius pavojingų atliekų registrus. 
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Prireikus elektroniniai duomenys galėtų 

būti renkami ir apie kitų tipų atliekas, kad 

įmonėms ir administravimo įstaigoms būtų 

lengviau registruoti duomenis ir kad 

pagerėtų atliekų srautų Sąjungoje 

stebėsena; 

Turėtų būti renkama kaip įmanoma 

daugiau elektroninių duomenų ir apie kitų 

tipų atliekas, kad įmonėms ir 

administravimo įstaigoms būtų lengviau 

registruoti duomenis ir kad pagerėtų atliekų 

srautų Sąjungoje stebėsena. Tie duomenys 

turėtų būti renkami laikantis standartų ir 

specifikacijų, kuriais remiami duomenų 

atvirumo tikslai, ir jie turėtų būti teikiami 

kaip atviri duomenys; 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (21a) kad būtų užkirstas kelias 

komunalinių atliekų užteršimui 

pavojingomis medžiagomis, dėl kurių 

galėtų sumažėti perdirbimo kokybė ir taip 

būtų pakenkta antrinių žaliavų 

naudojimui, valstybės narės turėtų sukurti 

atskirus pavojingų atliekų rinkimo iš 

namų ūkių srautus. Sąjungos lėšos, 

skiriamos tam, kad būtų remiamas 

perėjimas prie žiedinės ekonomikos, 

galėtų būti naudojamos pavojingų 

medžiagų pakeitimo ir pavojingų atliekų 

tvarkymo mokslinių tyrimų programoms; 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) šioje direktyvoje nustatomi 

ilgalaikiai Sąjungos atliekų tvarkymo 

tikslai ir ūkio subjektams bei valstybėms 

narėms aiškiai parodoma, į kurias sritis turi 

būti investuojama, kad būtų pasiekti 

direktyvos tikslai. Rengdamos nacionalinę 

atliekų tvarkymo strategiją ir planuodamos 

investicijas į atliekų tvarkymo 

(22) šioje direktyvoje nustatomi 

ilgalaikiai Sąjungos atliekų tvarkymo 

tikslai ir ūkio subjektams bei valstybėms 

narėms aiškiai parodoma, į kurias sritis turi 

būti investuojama, kad būtų pasiekti 

direktyvos tikslai. Rengdamos nacionalinę 

atliekų tvarkymo strategiją ir planuodamos 

investicijas į atliekų tvarkymo 
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infrastruktūrą, valstybės narės turėtų 

tinkamai naudotis Europos struktūriniais ir 

investicijų fondais, kad paskatintų atliekų 

prevenciją, pakartotinį naudojimą ir 

perdirbimą pagal atliekų hierarchiją; 

infrastruktūrą, valstybės narės turėtų 

tinkamai naudotis Europos struktūriniais ir 

investicijų fondais, kad pirmiausia 

paskatintų atliekų prevenciją, toliau 

pakartotinį naudojimą ir galiausiai 

perdirbimą pagal atliekų hierarchiją, o ne 

remtų atliekų šalinimą sąvartyne ir 

deginimą; 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) tam tikros žaliavos yra ypatingai 

svarbios Sąjungos ekonomikai, o jų 

tiekimas siejamas su didele rizika. 

Siekdamos užtikrinti aprūpinimą tomis 

žaliavomis, remdamosi Žaliavų iniciatyva 

ir laikydamosi Europos inovacijų 

partnerystės žaliavų srityje tikslų ir 

užduočių, valstybės narės, atsižvelgdamos į 

ekonomines ir technologines galimybes, 

taip pat į naudą aplinkai, turėtų imtis 

priemonių kuo geresniam atliekų, kuriose 

yra daug svarbiausių žaliavų, tvarkymui 

laikantis atliekų hierarchijos užtikrinti. 

Komisija yra sudariusi svarbiausių 

Sąjungos žaliavų sąrašą18 ir reguliariai jį 

peržiūri; 

(23) tam tikros žaliavos yra ypatingai 

svarbios Sąjungos ekonomikai, o jų 

tiekimas siejamas su didele rizika. 

Siekdamos užtikrinti aprūpinimą tomis 

žaliavomis, remdamosi Žaliavų iniciatyva 

ir laikydamosi Europos inovacijų 

partnerystės žaliavų srityje tikslų ir 

užduočių, valstybės narės, atsižvelgdamos į 

ekonomines ir technologines galimybes, 

taip pat į naudą aplinkai ir sveikatai, turėtų 

imtis priemonių kuo geresniam atliekų, 

kuriose yra daug svarbiausių žaliavų, 

tvarkymui laikantis atliekų hierarchijos 

užtikrinti ir neleisti neapdorotų atliekų 

šalinti sąvartyne ar deginti. Komisija yra 

sudariusi svarbiausių Sąjungos žaliavų 

sąrašą18 ir reguliariai jį peržiūri; 

__________________ __________________ 

18 COM(2014) 297 final. 18 COM(2014) 297. 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

25 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) šiukšlės tiesiogiai neigiamai veikia 

aplinką ir piliečių gerovę, o didelės jų 

valymo sąnaudos yra nereikalinga 

(25) šiukšlės tiesiogiai neigiamai veikia 

aplinką ir piliečių gerovę, o didelės jų 

valymo sąnaudos yra nereikalinga 
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ekonominė našta visuomenei. Atliekų 

tvarkymo planuose nustačius atitinkamas 

priemones ir kompetentingoms 

institucijoms tinkamai užtikrinant jų 

vykdymą, ši problema turėtų būti išspręsta; 

ekonominė našta visuomenei. Šiukšlinimą 

reikia laikyti visuomenine problema to, 

kad esama asmenų, kurie netinkamai 

arba neteisėtai tvarko atliekas. Atliekų 

tvarkymo planuose nustačius atitinkamas 

priemones ir kompetentingoms 

institucijoms tinkamai užtikrinant jų 

vykdymą, ši problema turėtų būti išspręsta; 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

28 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) valstybių narių teikiami statistiniai 

duomenys yra labai svarbūs Komisijai 

vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi 

atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų 

kokybei, patikimumui ir palyginamumui 

pagerinti reikėtų visus atliekų duomenis 

teikti pagal vieno langelio principą, 

panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo 

reikalavimus, standartizuoti nacionalines 

ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti 

reikalavimą rengti duomenų kokybės 

patikrų ataskaitas. Todėl, teikdamos atliekų 

teisės aktuose nustatytų tikslų 
įgyvendinimo ataskaitas, valstybės turėtų 

naudoti Komisijos ir valstybių narių 

statistikos biurų parengtą naujausią 

metodiką; 

(28) valstybių narių teikiami statistiniai 

duomenys yra labai svarbūs Komisijai 

vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi 

atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų 

kokybei, patikimumui ir palyginamumui 

pagerinti reikėtų nustatyti suderintą 

duomenų rinkimo ir tvarkymo metodiką ir 

visus atliekų duomenis teikti pagal vieno 

langelio principą – šią funkciją turėtų 

atlikti Eurostatas, taip pat panaikinti 

nereikalingus ataskaitų teikimo 

reikalavimus, standartizuoti nacionalines 

ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti 

reikalavimą rengti duomenų kokybės 

patikrų ataskaitas, kurios turėtų būti 

grindžiamos suderintu formatu. Siekiant 

užtikrinti efektyvų įgyvendinimą ir 

galimybę palyginti valstybių narių 

duomenis, itin svarbu, kad būtų teikiami 

patikimi ir palyginami atliekų tvarkymo 

statistiniai duomenys. Todėl valstybės 

narės, rengdamos įgyvendinimo ataskaitas 

pagal šią direktyvą, turėtų naudoti 

Komisijos ir valstybių narių nacionalinių 

statistikos tarnybų parengtą naujausią 

metodiką; 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

28 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (28a) moksliniai tyrimai ir inovacijos 

būtini Sąjungos perėjimui prie žiedinės 

ekonomikos, kurioje atliekos laikomos 

ištekliumi, remti. Kad būtų pasiektas šis 

tikslas, reikia pagal programą 

„Horizontas 2020“ skirti išteklių 

mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams, 

kuriais galima praktikoje įrodyti ir 

patikrinti žiedinės ekonomikos ekonominį 

ir ekologinį tvarumą. Laikantis sistemingo 

požiūrio, įgyvendinant šiuos projektus 

galima prisidėti prie inovacijoms palankių 

ir lengvai įgyvendinamų teisės aktų 

rengimo daugiausia nustačius 

reglamentavimo netikrumus, kliūtis ir 

spragas, kurie galbūt trukdo plėtoti 

efektyviu išteklių naudojimu grindžiamus 

verslo modelius; 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

28 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (28b) Komisija kas trejus metus turėtų 

skelbti valstybių narių pateiktais 

duomenimis ir informacija pagrįstą 

ataskaitą, kad praneštų Europos 

Parlamentui ir Tarybai apie padarytą 

pažangą siekiant perdirbimo tikslų ir 

įgyvendinant šioje direktyvoje nustatytas 

naujas prievoles; 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

33 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (33a) valstybės narės turėtų užtikrinti 

aukštą darbuotojų sveikatos ir saugos lygį 
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gamybos, perdirbimo, taisymo ir 

parengimo pakartotiniam naudojimui ir 

atliekų sektoriuose, atsižvelgdamos į 

konkrečius pavojus, kuriuos šiuose 

sektoriuose patiria darbuotojai, ir turėtų 

užtikrinti, kad šioje srityje galiojantys 

Sąjungos teisės aktai būtų tinkamai 

įgyvendinami ir vykdomi; 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

33 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (33b) labai svarbu užtikrinti, kad 

galiojantys atliekų srities teisės aktai būtų 

teisingai įgyvendinami ir vykdomi; 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

33 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (33c) ši direktyva priimta atsižvelgiant į 

2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros išdėstytus 

įsipareigojimus ir ji turėtų būti 

įgyvendinama ir taikoma pagal tame 

susitarime pateiktas gaires; 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio -1 punktas (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

2 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) 2 straipsnio 2 dalies b punktas 
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pakeičiamas taip: 

„b)  gyvūninės kilmės šalutiniams 

produktams, įskaitant perdirbtus produktus, 

kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 

1774/2002, išskyrus tuos, kurie skirti 

sudeginti, šalinti sąvartyne ar panaudoti 

biologinių dujų arba komposto gamybos 

įmonėje;“ 

„b)  gyvūninės kilmės šalutiniams 

produktams, įskaitant perdirbtus produktus, 

kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 

1774/2002, išskyrus tuos, kurie skirti 

sudeginti arba šalinti sąvartyne;“ 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto a papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 1 a punkto 2 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Šioje direktyvoje pateikta komunalinių 

atliekų apibrėžtis yra neutrali tų atliekų 

tvarkytojo statuso (privačiojo ar viešojo) 

atžvilgiu. 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 1 b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) įterpiamas šis punktas: 

 „1b. „komercinės ir pramonės atliekos“ 

– nepavojingos mišrios ir atskirai 

surinktos atliekos, kurių kiekis yra 

didesnis nei komunalinių atliekų ir kurios 

atsiranda dėl komercinės arba 

pramoninės veiklos ir (arba) tos veiklos 

vietose, įskaitant popieriaus ir kartono, 

stiklo, metalo, plastiko, biologines, 

medienos ir stambiąsias atliekas. 

 Komercinės ir pramoninės atliekos 

neapima komunalinių atliekų, statybų ir 

griovimo atliekų bei kanalizacijos ir 
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nuotekų valymo atliekų, įskaitant nuotekų 

dumblą;“; 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto a b papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 1 c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ab) įterpiamas šis punktas: 

 „1c. „šiukšlinimas“ – bet koks asmens 

tyčinis arba aplaidus veiksmas arba 

neveikimas, dėl kurio paliekamos 

šiukšlės;“; 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto a c papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 1 d punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ac) įterpiamas šis punktas: 

 „1d. „maisto atliekos“ – tai maisto 

produktai, pašalinti arba išmesti gamybos, 

apdorojimo, mažmeninės prekybos ir 

vartojimo metu, ir maisto nuostoliai bet 

kurioje maisto gamybos ir tiekimo 

grandinės grandyje, įskaitant nuostolius 

pirminės gamybos, transportavimo ir 

saugojimo metu, įskaitant sąmoningai 

nesurenkamą žemės ūkio derlių ir po 

derliaus nuėmimo patiriamus 

nuostolius;“; 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto c papunktis 
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Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 4 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. „biologinės atliekos“ – biologiškai 

skaidžios sodų ir parkų atliekos, namų 

ūkių, restoranų, viešojo maitinimo įstaigų 

ir mažmeninės prekybos punktų maisto ir 

virtuvės atliekos, panašios atliekos iš 

maisto perdirbimo įmonių ir kitos tokiomis 

pat biologinio skaidumo savybėmis 

pasižyminčios panašaus pobūdžio, sudėties 

ir kiekio atliekos;“; 

4. „biologinės atliekos“ – biologiškai 

skaidžios sodų ir parkų atliekos, 

negyvūninės kilmės žemės ūkio atliekos 

(įskaitant nuostolius po derliaus 

nuėmimo), namų ūkių, restoranų, viešojo 

maitinimo įstaigų ir mažmeninės prekybos 

punktų maisto ir virtuvės atliekos, panašios 

atliekos iš maisto gamybos ir perdirbimo 

įmonių ir kitos tokiomis pat biologinio 

skaidumo ir kompostavimo savybėmis 

pasižyminčios panašaus pobūdžio ir 

sudėties atliekos;“; 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto d papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 4 a punktas  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4a. „statybos ir griovimo atliekos“ – 

atliekos, priskiriamos statybos ir griovimo 

atliekų kategorijoms, nurodytoms pagal 7 

straipsnį priimtame atliekų sąraše;“; 

4a. „statybos ir griovimo atliekos“ – 

atliekos, priskiriamos statybos ir griovimo 

atliekų kategorijoms, įskaitant lengvąsias 

medžiagas, nurodytas pagal 7 straipsnį 

priimtame atliekų sąraše;“; 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto d a papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 4 b punktas (naujas)  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da)  įterpiamas šis punktas: 

 „4b. „ilgalaikės medžiagos“ – tai 

medžiagos, kurias galima klasifikuoti kaip 

medžiagas, kurias pagaminus galima 
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perdirbti neprarandant kokybės, 

nepaisant to, kaip dažnai medžiaga 

perdirbama;“; 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto d b papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 9 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 db) įterpiamas šis punktas: 

 „9a. „didesnės gamintojo atsakomybė“ 

– visiška ar dalinė gamintojo veiklos ir 

(arba) finansinė atsakomybė už produktą, 

apimanti produktų gyvavimo ciklo etapą 

po vartojimo, kaip valstybių narių 

priemonė pasiekti Sąjungos tikslus dėl 

atliekų ir padidinti pakartotinio 

naudojimo ir perdirbimo lygį;“; 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto e papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 16 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

16. „parengimas pakartotiniam 

naudojimui“ – naudojimo operacija – 

tikrinimas, valymas arba taisymas, – kurios 

metu atliekos, produktai ar produktų 

sudėtinės dalys, kuriuos surinko 

pripažintas parengimo pakartotiniam 

naudojimui veiklos vykdytojas arba kurie 

surinkti taikant užstato ir supirkimo 

sistemą, paruošiami taip, kad galėtų būti 

vėl panaudojami be jokio kito išankstinio 

apdirbimo;“; 

16. „parengimas pakartotiniam 

naudojimui“ – naudojimo operacija – 

tikrinimas, valymas arba taisymas, – kurios 

metu atliekomis tapę produktai ar produktų 

sudėtinės dalys paruošiami taip, kad galėtų 

būti vėl panaudojami be jokio kito 

išankstinio apdirbimo;“; 
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Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto e a papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 16 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea)  įterpiamas šis punktas: 

 „16a. „skiedinys“ – atliekų ir daugelio 

kitų medžiagų ar atliekų mišinys, skirtas 

atliekų sudedamųjų dalių koncentracijai 

sumažinti, neatliekant cheminio 

perdirbimo, kad būtų galima atskiestas 

atliekas išgabenti apdoroti arba perdirbti, 

jeigu tai draudžiama daryti, kai atliekos 

neatskiestos;“;  

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto f papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 17 a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

17a. „galutinio perdirbimo procesas“ – 

perdirbimo procesas, prasidedantis, kai su 

atliekomis nebereikia atlikti jokios 

mechaninės rūšiavimo operacijos ir jos 

perduodamos į gamybą ir faktiškai 

perdirbamos į produktus arba medžiagas; 

17a. „galutinio perdirbimo procesas“ – 

perdirbimo procesas, prasidedantis, kai su 

atliekomis ir jose esančiomis 

medžiagomis, kurios pagal 6 straipsnį 

nebelaikomos atliekomis, nebereikia atlikti 

jokios mechaninės rūšiavimo operacijos ir 

jos perduodamos į gamybą ir faktiškai 

perdirbamos į produktus arba medžiagas;“; 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto f a papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 17 b a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa)  įterpiamas šis punktas: 

 „17ba. „organinis perdirbimas“ – atliekų 

biologiškai skaidžių dalių aerobinis 

(kompostavimo) apdorojimas tiek buitiniu 

būdu, tiek kontroliuojamomis sąlygomis ir 

naudojant mikroorganizmus ar kirminus, 

dėl kurio gaunamas kompostas. 

Sąvartynai nelaikomi organinio 

perdirbimo forma;“; 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto f b papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 20 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fb)  įterpiamas šis punktas: 

 „20a.  „nukenksminimas“ – bet kokia 

operacija, kurią sudaro nepageidaujamų 

pavojingų sudedamųjų dalių ar teršalų 

pašalinimas iš atliekų arba apdorojimas, 

siekiant juos sunaikinti;“; 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto f c papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 20 b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fc)  įterpiamas šis punktas: 

 „20b. „atnaujinimas“ – procesas, kuriuo 

gaminiui grąžinama patenkinama veikimo 

būklė pasitelkiant pagrindinių 

sudedamųjų dalių, kurios gali greitai 

sugesti, atkūrimą ar taisymą;“; 
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Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto f d papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 20 c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fd) įterpiamas šis punktas: 

 „20c. „surenkamos alyvų atliekos“ – tai 

alyvų atliekos, kurias galima surinkti, 

paprastai jos sudaro 50 proc. metinio 

tepalų suvartojimo valstybėse narėse;“; 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 3 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

4 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybės narės tinkamomis 

ekonominėmis priemonėmis skatina 

laikytis atliekų hierarchijos. 

3. Siekdamos prisidėti prie šioje 

direktyvoje išdėstytų tikslų įgyvendinimo 

ir skatinti taikyti atliekų hierarchiją, 

valstybės narės naudojasi tinkamomis 

ekonominėmis arba kitomis priemonėmis. 

Šiuo tikslu valstybės narės gali naudotis 

ekonominėmis ir kitomis priemonėmis, 

išvardytomis VIa priede. 

Valstybės narės Komisijai praneša apie 

konkrečias pagal šią dalį nustatytas 

priemones iki [įrašyti datą, kuri yra 

aštuoniolika mėnesių nuo šios direktyvos 

įsigaliojimo] ir po to kas penkerius 

metus.“; 

Valstybės narės Komisijai praneša apie 

konkrečias arba kitas pagal šią dalį 

nustatytas priemones iki [įrašyti datą, kuri 

yra aštuoniolika mėnesių nuo šios 

direktyvos įsigaliojimo] ir po to kas 

penkerius metus.“; 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 3 a punktas (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

4 straipsnio 3 a dalis (nauja) 



 

AD\1106026LT.docx 29/59 PE582.196v02-00 

 LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a) 4 straipsnis papildomas šia 

pastraipa: 

 „3a.  Atliekos turi būti išrūšiuotos prieš 

gaunant energiją iš atliekų arba prieš 

galutinį šalinimą sąvartyne, kad būtų 

remiamas veiksmingas perdirbamų 

medžiagų išgavimas. Biologiškai skaidžios 

dalys taip pat turi būti perdirbamos. 

 Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 

atskirai surinktos biologinės atliekos gali 

būti siunčiamos į anaerobinio 

fermentavimo ir kitų procesų įrenginius, 

kuriuose naudojamos vien biologiškai 

skaidžios atliekos, jei tų biologinių atliekų 

kokybė atitinka tų įrenginių 

reikalavimus.“; 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 4 punkto b papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

5 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus pagal 38a 

straipsnį, kuriais nustatomi išsamūs 1 

dalyje nustatytų sąlygų taikymo 

konkrečioms medžiagoms ar objektams 

kriterijai.“; 

2. Taryba ir Parlamentas įprastos 

teisėkūros procedūros priemonėmis ir 

padedant Komisijai nustato išsamius 1 

dalyje nustatytų sąlygų taikymo 

konkrečioms medžiagoms ar objektams 

kriterijus.“; 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 5 punkto a papunkčio i punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos -a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -a) atitinkamos atliekos buvo 
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paruoštos pakartotiniam naudojimui; 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 5 punkto b papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

4 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus pagal 38a 

straipsnį, kuriais nustatomi išsamūs 1 

dalyje nustatytų sąlygų taikymo 

konkrečioms atliekoms kriterijai. Prireikus 

į tuos išsamius kriterijus įtraukiamos 

teršalų ribinės vertės ir juose atsižvelgiama 

į bet kokį galimą medžiagos ar objekto 

neigiamą poveikį aplinkai. 

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus pagal 38a 

straipsnį, kuriais nustatomi išsamūs 1 

dalyje nustatytų sąlygų taikymo 

konkrečioms atliekoms kriterijai. Turėtų 

būti apsvarstyta galimybė nustatyti 

specialius nebelaikymo atliekomis 

kriterijus, taikytinus tam tikroms 

medžiagoms, kaip antai užpildams, 

popieriui, stiklui, metalui, plastikui, 

padangoms ir audiniams. Prireikus į tuos 

išsamius kriterijus įtraukiamos teršalų 

ribinės vertės ir juose atsižvelgiama į bet 

kokį galimą medžiagos ar objekto neigiamą 

poveikį aplinkai. 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 7 punkto -a papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -a) 1 dalyje pirma pastraipa 

pakeičiama taip: 

„1. Siekiant sustiprinti atliekų 

pakartotinį naudojimą, prevenciją, 

perdirbimą ir kitokį naudojimą, valstybės 

narės gali imtis įstatyminių arba 

neįstatyminių priemonių užtikrinti, kad bet 

kurio fizinio ar juridinio asmens, kurio 

profesinė veikla yra produktų kūrimas, 

gamyba, tvarkymas, apdorojimas, 

„1. Siekiant sustiprinti atliekų 

pakartotinį naudojimą, prevenciją, 

perdirbimą ir kitokį naudojimą, valstybės 

narės imasi įstatyminių arba neįstatyminių 

priemonių užtikrinti, kad bet kurio fizinio 

ar juridinio asmens, kurio profesinė veikla 

yra produktų kūrimas, gamyba, tvarkymas, 

apdorojimas, pardavimas ar importas 
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pardavimas ar importas (produkto 

gamintojas), gamintojo atsakomybė yra 

padidinta. 

(produkto gamintojas), gamintojo 

atsakomybė yra padidinta.“; 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 7 punkto a papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

8 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tokios priemonės taip pat gali apimti 

didesnės gamintojo atsakomybės sistemų, 

kuriose apibrėžiami konkretūs produktų 

gamintojų veiklos ir finansiniai 

įpareigojimai, sukūrimą. 

Tokios priemonės taip pat apima didesnės 

gamintojo atsakomybės sistemų, kuriose 

apibrėžiami konkretūs produktų gamintojų 

veiklos, organizaciniai ir finansiniai 

įpareigojimai, kuriais gamintojo 

atsakomybė išplečiama ir taikoma 

produkto gyvavimo ciklo etape po 

vartojimo, sukūrimą. Siekiama, kad 

gamintojo atsakomybė apimtų visus rinkai 

pateiktus produktus.  

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 7 punkto b papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

8 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tokios priemonės, be kita ko, gali apimti 

produktų, kurie tinka daugkartiniam 

naudojimui, kurie yra techniškai patvarūs ir 

kuriuos, kai jie tampa atliekomis, galima 

parengti pakartotiniam naudojimui ir 

perdirbti, kūrimą, gamybą ir pateikimą 

rinkai, taip sudarant sąlygas tinkamai 

įgyvendinti atliekų hierarchiją. Nustatant 

priemones atsižvelgiama į produktų 

poveikį per visą jų gyvavimo ciklą.“; 

Tokios priemonės, be kita ko, apima 

produktų, kurie tinka daugkartiniam 

naudojimui, kurie yra techniškai patvarūs, 

lengvai pataisomi ir kurie, kai jie tampa 

atliekomis, yra parengti pakartotiniam 

naudojimui ar perdirbami bei kurie gali 

būti prieinami rinkoje ir kuriuos galima 

pateikti rinkai, kūrimą, gamybą ir 

pateikimą rinkai, taip sudarant sąlygas 

tinkamai įgyvendinti atliekų hierarchiją. 

Nustatant priemones atsižvelgiama į 

produktų poveikį per visą jų gyvavimo 

ciklą, atliekų hierarchiją ir atitinkamus 

Sąjungos teisės aktus ir standartus, kurie 
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jau taikomi produktams.“; 

 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 7 punkto c papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

8 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Komisija organizuoja informacijos 

mainus tarp valstybių narių ir subjektų, 

susijusių su gamintojų atsakomybės 

schemomis, dėl praktinio 8a priede 

nustatytų reikalavimų įgyvendinimo ir 

geriausių būdų, kaip užtikrinti tinkamą 

didesnės gamintojo atsakomybės sistemų 

valdymą ir tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą. Tai, be kita ko, apima 

keitimąsi informacija apie gamintojo 

atsakomybės organizacijų organizacinius 

aspektus ir stebėseną, atliekų tvarkymo 

subjektų atranką ir šiukšlių prevenciją. 

Komisija skelbia informacijos mainų 

rezultatus. 

5. Komisija organizuoja informacijos 

mainus tarp valstybių narių ir subjektų, 

susijusių su gamintojų atsakomybės 

schemomis, dėl praktinio 8a priede 

nustatytų reikalavimų įgyvendinimo ir 

geriausių būdų, kaip užtikrinti tinkamą 

didesnės gamintojo atsakomybės sistemų 

valdymą ir tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą. Tai, be kita ko, apima 

keitimąsi informacija apie gamintojo 

atsakomybės organizacijų organizacinius 

aspektus ir stebėseną, atliekų tvarkymo 

subjektų atranką ir šiukšlių prevenciją. 

Komisija skelbia informacijos mainų 

rezultatus ir gali pateikti gaires dėl 

atitinkamų aspektų. 

 

Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 8 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

1 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– aiškiai apibrėžtos Sąjungos rinkai 

prekes teikiančių produktų gamintojų , jų 

vardu didesnės gamintojo atsakomybės 

sistemas įgyvendinančių organizacijų, 

privačiųjų arba viešųjų atliekų tvarkymo 

subjektų, vietos valdžios institucijų ir, 

prireikus, pripažintų parengimo 

pakartotiniam naudojimui veiklos 

vykdytojų funkcijos ir atsakomybė; 

– aiškiai apibrėžtos Sąjungos rinkai 

prekes teikiančių produktų gamintojų (t. y. 

fizinio ar juridinio asmens, kuris 

profesionaliai rengia, gamina, perdirba, 

apdoroja, parduoda ar importuoja 

produktus), jų vardu didesnės gamintojo 

atsakomybės sistemas įgyvendinančių 

organizacijų, privačiųjų arba viešųjų 

atliekų tvarkymo subjektų, vietos valdžios 

institucijų,  platintojų ir mažmenininkų, 
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galutinių naudotojų ir vartotojų, 

pakartotinio naudojimo ir taisymo tinklų 

bei pripažintų parengimo pakartotiniam 

naudojimui veiklos vykdytojų funkcijos ir 

atsakomybė; 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 8 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

8 a straipsnio 1 dalies 2 įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– nustatyti išmatuojami atliekų 

tvarkymo tikslai pagal atliekų hierarchiją, 

kuriais siekiama įgyvendinti bent 

kiekybinius sistemai taikomus tikslus, 

nustatytus šioje direktyvoje, Direktyvoje 

94/62/EB, Direktyvoje 2000/53/EB, 

Direktyvoje 2006/66/EB ir Direktyvoje 

2012/19/ES; 

– nustatyti išmatuojami atliekų 

prevencijos, pakartotinio naudojimo, 

parengimo pakartotiniam naudojimui ir 

perdirbimo tikslai, taip pat minimalūs 

perdirbto plastiko turinio tikslai, kuriais 

siekiama įgyvendinti bent kiekybinius 

sistemai taikomus tikslus, nustatytus šioje 

direktyvoje, Direktyvoje 94/62/EB, 

Direktyvoje 2000/53/EB, Direktyvoje 

2006/66/EB ir Direktyvoje 2012/19/ES, 

taip pat kitus tikslus, kurie laikomi 

aktualiais sistemai; 

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 8 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

8 a straipsnio 1 dalies 3 įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– nustatyta ataskaitų teikimo sistema, 

skirta duomenims apie gamintojų, kuriems 

taikoma didesnės gamintojo atsakomybės 

sistema, Sąjungos rinkai pateiktus 

produktus rinkti. Šiems produktams tapus 

atliekomis, užtikrinama, kad šioje 

sistemoje būtų registruojami duomenys 

apie tų atliekų surinkimą ir apdorojimą ir, 

prireikus, būtų konkrečiai nurodomi tų 

– nustatyta ataskaitų teikimo sistema, 

skirta duomenims apie gamintojų, kuriems 

taikoma didesnės gamintojo atsakomybės 

sistema, Sąjungos rinkai pateiktus 

produktus arba, kai tinkama, pakuotes 

rinkti. Šiems produktams arba, kai 

tinkama, pakuotėms tapus atliekomis, 

užtikrinama, kad šioje sistemoje būtų 

registruojami duomenys apie tų atliekų 

surinkimą ir apdorojimą ir, prireikus, būtų 
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atliekinių medžiagų srautai; konkrečiai nurodomi tų atliekinių 

medžiagų srautai; 

 

Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 8 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

8 a straipsnio 1 dalies 4 įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– taip pat užtikrinama, kad produktų 

gamintojams, taip pat ir mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms, būtų sudarytos 

vienodos sąlygos ir jie nebūtų 

diskriminuojami. 

– užtikrinama, kad produktų 

gamintojams, atliekų ir perdirbimo veiklos 

vykdytojams, taip pat ir mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms, būtų sudarytos 

vienodos sąlygos ir jie nebūtų 

diskriminuojami. 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 8 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

8 a straipsnio 1 dalies 4 a įtrauka (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – taikomi reikalavimai gerinti 

produktų projektavimą (įgyvendinamas 

ekologinis projektavimas) siekiant ne tik 

atliekų perdirbimo ir jų medžiagų 

naudojimo, bet ir atliekų prevencijos, 

įskaitant optimizuotą naudojimą 

pasibaigus gyvavimo ciklui, siekiant 

paskatinti efektyvesnį medžiagų 

naudojimą ir atlyginti pastangas 

gamintojams, kurie atsižvelgia į produktų 

pakartotinio naudojimo, taisymo ir 

perdirbimo galimybes; 

 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 8 punktas 
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Direktyva 2008/98/EB 

8 a straipsnio 3 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) turėtų reikiamas veiklos ir 

finansines priemones didesnės gamintojų 

atsakomybės įpareigojimams įgyvendinti; 

b) turėtų reikiamas veiklos, 

organizacines ir finansines priemones 

didesnės gamintojų atsakomybės 

įpareigojimams įgyvendinti; 

 

Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 8 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

8 a straipsnio 4 dalies a punktas  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) apimtų visas Sąjungos rinkai 

pateikiamų produktų atliekų tvarkymo 

išlaidas, įskaitant visas šias išlaidas: 

a) apimtų šias Sąjungos rinkai 

pateikiamų produktų atliekų tvarkymo 

sąnaudas: 

–  atskiro surinkimo, rūšiavimo ir 

apdorojimo operacijų, reikalingų 1 dalies 

antroje įtraukoje nurodytiems atliekų 

tvarkymo tikslams pasiekti, išlaidas, 

apskaičiuojamas atsižvelgiant į pajamas, 

gautas pakartotinai naudojant produktus 

arba pardavus iš tų produktų gautas 

antrines žaliavas; 

–  atskiro surinkimo, rūšiavimo 

perdirbimui, paruošimo pakartotiniam 

naudojimui, perdirbimui, perdirbimo ir 

kitų naudojimo operacijų, reikalingų 

siekiant įgyvendinti 1 dalies antroje 

įtraukoje nurodomus atliekų tvarkymo 

tikslus, sąnaudas, atsižvelgiant į pajamas, 

gaunamas pakartotinai naudojant arba 

parduodant iš jų produktų gaunamas 

antrines žaliavas; 

– tinkamos informacijos atliekų 

turėtojams teikimo pagal 2 dalį išlaidas; 

– tinkamos informacijos atliekų 

turėtojams teikimo pagal 2 dalį išlaidas; 

– duomenų rinkimo ir pranešimo 

pagal 1 dalies trečią pastraipą išlaidas; 

– duomenų rinkimo ir pranešimo 

pagal 1 dalies trečią pastraipą išlaidas; 

 

Pakeitimas 65 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 8 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

8 a straipsnio 4 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) būtų moduliuojami remiantis 

realiomis pavienio produkto arba panašių 

produktų grupių gyvavimo ciklo pabaigos 

sąnaudomis, atsižvelgiant į galimybes juos 

pakartotinai naudoti arba perdirbti; 

b) būtų moduliuojami remiantis 

realiomis pavienio produkto arba panašių 

produktų grupių gyvavimo ciklo pabaigos 

sąnaudomis, visų pirma atsižvelgiant į 

galimybes juos pakartotinai naudoti, 

pataisyti arba perdirbti, pavojingas 

medžiagas juose ir ilgalaikio naudojimo 

medžiagų, kurias galima daug kartų 

perdirbti neprarandant savybių, 

naudojimą. Siekiant sukurti optimalias 

rinkos sąlygas, kad gamintojai galėtų 

pasinaudoti tokiu moduliavimu, Sąjungos 

vidaus rinkai nustatomas kriterijų 

rinkinys, kuris naudojamas kaip 

moduliavimo pagrindas, ir jų matavimo 

metodas. Ne vėliau ... m. ... ... d. [įrašyti 

datą, kuri yra 2 meti nuo šios direktyvos 

įsigaliojimo dienos], Komisija, 

bendradarbiaudama su valstybėmis 

narėmis ir atitinkamais pramonės 

sektoriais, atlieka tyrimą ir sukuria įvairių 

suinteresuotųjų šalių platformą, kad būtų 

apibrėžti tie kriterijai ir priimti 

įgyvendinimo aktai pagal 39 straipsnio 2 

dalį; 

 

Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 8 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

8 a straipsnio 5 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės sukuria tinkamą 

stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo 

sistemą, kad užtikrintų, jog produktų 

gamintojai įgyvendintų jiems nustatytus 

didesnės gamintojų atsakomybės 

įpareigojimus, būtų tinkamai naudojamos 

finansinės priemonės ir visi su sistemos 

įgyvendinimu susiję subjektai teiktų 

patikimus duomenis. 

Valstybės narės sukuria tinkamą 

stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo 

sistemą, kad užtikrintų, jog produktų 

gamintojai įgyvendintų jiems nustatytus 

didesnės gamintojų atsakomybės 

įpareigojimus, būtų tinkamai naudojamos 

finansinės priemonės ir visi su sistemos 

įgyvendinimu susiję subjektai teiktų 

patikimus duomenis. Kai produktui 

taikoma didesnės gamintojo 
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atskaitomybės sistema, valstybės narės 

užtikrina, kad galutinių atliekų, gautų 

pakartotinai naudojant produktą ir 

parengiant jį pakartotinio naudojimo 

procesui, tvarkymui būtų taikomas 

didesnės gamintojo atsakomybės mokestis. 

 

Pakeitimas 67 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 8 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

8 a straipsnio 7 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7a. Bet kurių kitų atliekų grandinėje 

dalyvaujančių subjektų vaidmenys ir 

atsakomybė aiškiai apibrėžiami. 

 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio pavadinimas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atliekų prevencija Atliekų pakartotinis naudojimas ir 

prevencija 

 

Pakeitimas 69 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– skatinama naudoti produktus, 

kuriems tausiai naudojami ištekliai, kurie 

yra patvarūs, tinkami taisyti ir perdirbti; 

– skatinama ir remiama produktų, 

kuriems tausiai naudojami ištekliai, kurie 

yra patvarūs, tinkami pakartotinai naudoti, 

taisyti ir perdirbti (įskaitant produktus 

pagamintus iš tvarių atsinaujinančiųjų 
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žaliavų), gamyba ir naudojimas; 

 

Pakeitimas 70 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– išsiaiškinama, kurie produktai yra 

pagrindiniai Sąjungos ekonomikai labai 

svarbių žaliavų, kurių tiekimas siejamas su 

didele rizika, šaltiniai, ir kryptingai 

siekiama, kad tos medžiagos netaptų 

atliekomis; 

– nustatomi produktai, kuriuose yra 

didelis kiekis labai svarbių žaliavų ir kurių 

tiekimas siejamas su didele rizika (taip pat 

atsižvelgiant į tiekimo saugumą), ir 

skatinama tuos produktus pakartotinai 

naudoti, kad tos medžiagos netaptų 

atliekomis; 

 

Pakeitimas 71 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– skatinama kurti pakartotinio 

naudojimo skatinimo sistemas, visų pirma 

elektros ir elektroninės įrangos, tekstilės ir 

baldų; 

– teikiama parama kuriant taisymo,  
pakartotinio naudojimo, pakartotinės 

gamybos ir atnaujinimo veiklos skatinimo 

sistemas (įskaitant skaitmeninės 

informacijos platformas), visų pirma 

elektros ir elektroninės įrangos, padangų, 

tekstilės, baldų ir pakuočių bei statybinių 

medžiagų ir produktų srityse; 

 

Pakeitimas 72 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 1 dalies 3 a įtrauka (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – raginama remti mažąsias ir 

vidutines įmones (MVĮ), ypatingą dėmesį 

skiriant labai mikroįmonėms, 

startuoliams ir kitoms atitinkamoms 

pastangoms, kuriomis teikiama 

informacija, reklama, skatinamos arba 

tiesiogiai teikiamos paslaugos, susijusios 

su senstančių produktų priežiūra, 

perdirbtų medžiagų naudojimu ir 

apskritai atliekų prevencija, laikantis 

atliekų hierarchijos ir žiedinės 

ekonomikos koncepcijos; 

 

Pakeitimas 73 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 1 dalies 4 įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– mažinamas su pramonine gamyba, 

mineralinių išteklių gavyba ir statyba bei 

griovimu susijusių procesų atliekų kiekis 

atsižvelgiant į geriausias turimas 

technologijas (geriausius prieinamus 

gamybos būdus); 

– skatinamas efektyvus išteklių 

naudojimas ir mažinamas su pramonine 

gamyba, apdirbamąja pramone, 

mineralinių išteklių gavyba ir statyba bei 

griovimu susijusių procesų atliekų kiekis 

atsižvelgiant į geriausias turimas 

technologijas (geriausius prieinamus 

gamybos būdus), jeigu jiems dar 

netaikomi Direktyvos 2010/75/ES 

reikalavimai; 

 

Pakeitimas 74 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 1 dalies 4 a įtrauka (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 –  priimami, skatinami arba 

įgyvendinami pramoninės simbiozės 
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sprendimai taikant šalutinių produktų 

naudojimą ir atliekų naudojimą ir 

perdirbimą; 

 

 

Pakeitimas 75 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 1 dalies 4 b įtrauka (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – mažinamas pavojingų medžiagų 

kiekį medžiagose ir produktuose, 

pavyzdžiui, nustatant tikslus, skatinant 

komunikaciją arba užtikrinant, kad 

informacija apie pavojingas medžiagas 

būtų teikiama visoje tiekimo grandinėje; 

 

Pakeitimas 76 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 1 dalies 4 c įtrauka (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – mažinamas komercinių atliekų ir 

nepavojingų pramonės atliekų 

susidarymas prekybos ir paslaugų srityje; 

 

Pakeitimas 77 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 1 dalies 4 d įtrauka (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – mažinamas atliekų susidarymas ir 

tarša, sukelti plastiko ir plastikinių 

sudedamųjų dalių vartojimo, bei 
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mažinamas sausumoje esančių atliekų, 

kurios gali patekti į jūrų aplinką, kiekis 

siekiant iki 2030 m. į jūrą išmestų šiukšlių 

kiekį sumažinti ne mažiau kaip 50 proc.; 

 

Pakeitimas 78 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 1 dalies 5 įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– mažinamas pirminės gamybos, 

apdorojimo ir perdirbimo, mažmeninės 

prekybos ir kitokio maisto skirstymo 

etapuose, taip pat restoranuose, maitinimo 

paslaugų įmonėse ir namų ūkiuose 

susidarančių maisto atliekų kiekis. 

– mažinamas gamybos ir pakavimo, 

pirminės gamybos (įskaitant po derliaus 

nuėmimo patiriamus nuostolius, 

sąmoningai nesurenkamą žemės ūkio 

derlių ir nuostolius visoje tiekimo 

grandinėje), apdorojimo ir perdirbimo, 

mažmeninės prekybos ir kitokio maisto 

skirstymo etapuose, taip pat restoranuose, 

maitinimo paslaugų įmonėse ir namų 

ūkiuose susidarančių maisto atliekų kiekis, 

kad būtų užtikrinta, kad iki 2025 m. bent 

30 proc., o iki 2030 m. – 50 proc. būtų 

sumažintas maisto atliekų kiekis; 

 

Pakeitimas 79 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 1 dalies 5 a įtrauka (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – mažinamas pakuočių atliekų 

susidarymas nustatant mažinimo tikslus 

pagal Direktyvos 94/62/EB 4 straipsnį; 

 

Pakeitimas 80 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 
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Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 1 dalies 5 b įtrauka (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – reikalaujama, kad būtų pranešama 

apie nustatytus produktų suplanuoto 

nusidėvėjimo atvejus ir kovojama su 

prekyba tokiais produktais valstybių narių 

nacionalinėse rinkose; 

 

Pakeitimas 81 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 1 dalies 5 c įtrauka (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – sukuriamos švietimo ir mokymo 

programos, kuriose pabrėžiama žiedinės 

ekonomikos nauda, ir parengiamos 

nuolatinės komunikacijos ir reguliarios 

švietimo kampanijas siekiant padidinti 

informuotumą apie atliekų prevenciją ir 

šios direktyvos tikslus dėl pakartotinio 

naudojimo ir perdirbimo; 

 

Pakeitimas 82 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės stebi ir vertina 

atliekų prevencijos priemonių 

įgyvendinimą. Tuo tikslu jos nustato 

tinkamus kiekybinius ir kokybinius 

rodiklius ir tikslus, visų pirma vienam 

gyventojui tenkantį pašalinamų arba 

energijai gauti panaudojamų komunalinių 

atliekų kiekį. 

2. Valstybės narės priima atliekų 

prevencijos programas, kuriomis siekiama 

sumažinti atliekų susidarymą, pavyzdžiui, 

įvertinant vienam gyventojui tenkančių 

atliekų svorį. Valstybės narės stebi ir 

vertina atliekų prevencijos priemonių 

įgyvendinimą. Tuo tikslu jos nustato 

tinkamus kiekybinius ir kokybinius 

rodiklius ir tikslus, visų pirma vienam 
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gyventojui tenkantį, sumažintą, 

pašalinamų arba energijai gauti 

panaudojamų komunalinių atliekų kiekį. 

Valstybės narės taip pat gali naudoti 

papildomus kiekybinius ir kokybinius 

rodiklius, įskaitant rodiklius, kuriais 

stebimas kitų nei komunalinių atliekų 

susidarymas. 

 

Pakeitimas 83 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybės narės stebi ir vertina savo 

maisto atliekų prevencijos priemonių 

įgyvendinimą matuodamos maisto atliekų 

kiekį pagal metodikas, nustatytas 

remiantis 4 dalimi. 

3. Valstybės narės stebi ir vertina savo 

maisto atliekų prevencijos priemonių 

įgyvendinimą matuodamos maisto atliekų 

kiekį pagal bendrą metodiką. Komisija ne 

vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. priima 

deleguotąjį aktą pagal 38a straipsnį, kad 

būtų nustatyta maisto atliekų kiekio 

vienodo matavimo metodika, įskaitant 

minimalius kokybės reikalavimus. 

 

Pakeitimas 84 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Valstybės narės imasi reikiamų 

priemonių užtikrinti, kad gamintojai 

suteiktų galimybę susipažinti su 

instrukcijų vadovais, atsarginėmis 

dalimis, technine informacija ir bet kokia 

kita priemone, įranga ar programine 

įranga, kai to reikalauja pripažintas 

parengimo pakartotiniam naudojimui ir 

pakartotinio naudojimo vykdytojas. 
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Pakeitimas 85 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 a punktas (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

10 straipsnio 2 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 9a) 10 straipsnio 2 dalis pakeičiama 

taip: 

„2. Prireikus tam, kad būtų laikomasi 

1 dalies, ir siekiant palengvinti ar pagerinti 

naudojimą, atliekos surenkamos atskirai, 

jei tai įmanoma techniniu, aplinkos 

apsaugos ir ekonominiu aspektais, ir 

nemaišomos su kitomis atliekomis ar 

medžiagomis, turinčiomis kitokias savybes. 

„2. Tam, kad būtų laikomasi 1 dalies, ir 

siekiant palengvinti ar pagerinti naudojimą, 

atliekos surenkamos atskirai ir nemaišomos 

su kitomis atliekomis ar medžiagomis, 

turinčiomis kitokias savybes. 

 

Pakeitimas 86 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 9 b punktas (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

10 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas  Pakeitimas 

 9b) 10 straipsnis papildomas šia 

dalimi: 

 „2a. Kai įmanoma, valstybės narės 

imasi reikiamų priemonių, kad prieš 

naudojimą nukenksmintų pavojingas 

atliekas. “ 

 

Pakeitimas 87 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 10 punkto a papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės imasi tinkamų 

priemonių, kad paskatintų atliekas rengti 

pakartotiniam naudojimui, visų pirma 

skatindamos kurti pakartotinio naudojimo 

ir taisymo tinklus bei juos remdamos ir 

sudarydamos jiems geresnes sąlygas 

naudotis atliekų surinkimo punktais, taip 

pat skatindamos taikyti ekonomines 

priemones, viešųjų pirkimų kriterijus, kelti 

kiekybinius tikslus ar naudoti kitas 

priemones. 

1. Valstybės narės imasi priemonių, 

kad paskatintų atliekas rengti 

pakartotiniam naudojimui, visų pirma 

skatindamos kurti parengimo 

pakartotiniam naudojimui veiklos 

vykdytojus ir tinklus bei juos remdamos ir 

sudarydamos jiems geresnes sąlygas 

naudotis atliekų surinkimo punktais ir 

infrastruktūra, taip pat skatindamos taikyti 

ekonomines priemones, viešųjų pirkimų 

kriterijus ar naudoti kitas priemones. 

 

Pakeitimas 88 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 10 punkto b a papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 ba) 2 dalies įžanginė dalis pakeičiama 

taip: 

„Siekdamos įgyvendinti šios direktyvos 

tikslus ir sukurti Europos atliekas 

perdirbančią visuomenę, kurioje labai 

efektyviai naudojami ištekliai, valstybės 

narės imasi priemonių, būtinų pasiekti, 

kad: 

„Siekdamos įgyvendinti šios direktyvos 

tikslus ir sukurti Europos žiedinę 

ekonomiką, kurioje labai efektyviai 

naudojami ištekliai, valstybės narės imasi 

priemonių, būtinų pasiekti, kad:“ 

 

Pakeitimas 89 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 10 punkto d a papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

11 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) įterpiama ši dalis: 

 „2a.  Komisija įvertina tikslo, susijusio 

su alyvų atliekų regeneravimu ir 

pakartotiniu rafinavimu, tinkamumą. 
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Toks tikslas turi apimti tiek regeneravimą, 

tiek pakartotinį rafinavimą. Šiuo tikslu 

Komisija ne vėliau kaip 2018 m. pateikia 

poveikio vertinimą.“ 

 

Pakeitimas 90 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 10 punkto e papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Estijai, Graikijai, Kroatijai, Latvijai, 

Maltai, Rumunijai ir Slovakijai 2 dalies c ir 

d punktuose nurodytų tikslų įgyvendinimo 

laikotarpis gali būti pratęstas dar penkeriais 

metais. Apie savo ketinimą pasinaudoti šia 

nuostata valstybė narė informuoja 

Komisiją ne vėliau kaip likus 24 

mėnesiams iki 2 dalies c ir d punktuose 

nustatytų terminų. Jei įgyvendinimo 

laikotarpis pratęsiamas, valstybė narė deda 

visas pastangas, kad padidintų 

pakartotiniam naudojimui parengiamų ir 

perdirbamų komunalinių atliekų kiekį bent 

50 proc. ir 60 proc. (pagal svorį) 

atitinkamai iki 2025 ir 2030 m. 

Estijai, Graikijai, Kiprui, Kroatijai, 

Latvijai, Maltai, Rumunijai ir Slovakijai 2 

dalies c ir d punktuose nurodytų tikslų 

įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas 

dar penkeriais metais. Apie savo ketinimą 

pasinaudoti šia nuostata valstybė narė 

informuoja Komisiją ne vėliau kaip likus 

24 mėnesiams iki 2 dalies c ir d punktuose 

nustatytų terminų. Jei įgyvendinimo 

laikotarpis pratęsiamas, valstybė narė deda 

visas pastangas, kad padidintų 

pakartotiniam naudojimui parengiamų ir 

perdirbamų komunalinių atliekų kiekį bent 

50 proc. ir 60 proc. (pagal svorį) 

atitinkamai iki 2025 ir 2030 m. Padedant 

Komisijai, tos valstybės narės gali rengti 

metinius nacionalinius planus, kuriuose 

nurodo priemones, kurių reikia imtis 

siekiant įgyvendinti tikslus. 

 

Pakeitimas 91 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 10 punkto e papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

11 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a.  Siekiant apskaičiuoti 2 dalies c ir d 

punktuose ir 3 dalyje nustatytus tikslus, 

biologiškai skaidžių atliekų, kurios 

apdorojamos aerobiniu ir anaerobiniu 
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būdu, kiekis gali būti laikomas perdirbtu, 

jei generuojamas kompostas, degazuotasis 

substratas ar kitos medžiagos, kurių 

pagrindinės dalys po bet kokio tolesnio 

reikiamo apdorojimo naudojamos kaip 

perdirbtas produktas ar medžiaga. 

 

Pakeitimas 92 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 10 punkto f a papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

11 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) pridedama ši dalis: 

 „5a. Valstybės narės imasi priemonių, 

būtinų siekiant skatinti perdirbimą ir 

pakartotinai naudojimą nukenksminti 

pavojingas atliekas.“  

 

Pakeitimas 93 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 11 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

11 a straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Skaičiuodamos, ar 11 straipsnio 2 

dalies c ir d punktuose ir 11 straipsnio 3 

dalyje nustatyti tikslai yra įgyvendinti, 

valstybės narės gali įskaičiuoti metalų, 

perdirbtų kartu vykdant deginimą, kiekį, 

proporcingą sudegintų komunalinių atliekų 

kiekiui, jei perdirbti metalai atitinka tam 

tikrus kokybės reikalavimus. 

5. Skaičiuodamos, ar 11 straipsnio 2 

dalies c ir d punktuose ir 11 straipsnio 3 

dalyje nustatyti tikslai yra įgyvendinti, 

valstybės narės gali įskaičiuoti metalų, 

perdirbtų kartu vykdant energijos gavybą 

ir deginimą, kiekį, proporcingą sudegintų 

komunalinių atliekų kiekiui, jei perdirbti 

metalai atitinka tam tikrus kokybės 

reikalavimus. 

 

Pakeitimas 94 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 11 punktas 
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Direktyva 2008/98/EB 

11 a straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Siekdama užtikrinti, kad 5 dalies 

taikymo sąlygos būtų vienodos, Komisija 

priima deleguotuosius aktus pagal 38a 

straipsnį, kuriais nustatoma bendra metalų, 

kurie perdirbti kartu vykdant deginimą, 

svorio skaičiavimo metodika, įskaitant 

perdirbtų metalų kokybės kriterijus. 

6. Siekdama užtikrinti, kad 5 dalies 

taikymo sąlygos būtų vienodos, Komisija 

priima deleguotuosius aktus pagal 38a 

straipsnį, kuriais nustatoma bendra 

medžiagų, kurios perdirbtos kartu vykdant 

energijos gavybą ir deginimą, svorio 

skaičiavimo metodika, įskaitant perdirbtų 

medžiagų kokybės kriterijus. 

 

Pakeitimas 95 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 12 a punktas (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

15 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 12a) 15 straipsnis papildomas šia 

dalimi: 

 „4a.  Pagal Direktyvą 2014/24/ES 

valstybės narės gali imtis priemonių, 

kuriomis užtikrinama, kad į vietos 

valdžios institucijų ir organizacijų, 

produktų gamintojo vardu įgyvendinančių 

didesnę gamintojo atsakomybę vykdomą 

atliekų tvarkymo subjektų atranką būtų 

įtrauktos socialinės sąlygos, kuriomis 

būtų remiamas socialinių ir solidarumo 

įmonių ir platformų vaidmuo.“ 

 

Pakeitimas 96 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 12 b punktas (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

20 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 12b) 20 straipsnis papildomas šia 
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dalimi: 

 „Valstybės narės sukuria atskirus 

pavojingų atliekų rinkimo iš namų ūkių 

srautus, siekiant užtikrinti, kad 

pavojingos atliekos būtų tinkamai 

tvarkomos ir jomis nebūtų užteršti kiti 

komunalinių atliekų srautai.“ 

 

Pakeitimas 97 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 12 c punktas (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

21 straipsnis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 12c) 9 straipsnis pakeičiamas taip: 

„1. Nedarydamos poveikio 18 ir 19 

straipsniuose nustatytoms pareigoms, 

susijusioms su pavojingų atliekų tvarkymu, 

valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad: 

„1. Nedarydamos poveikio 18 ir 19 

straipsniuose nustatytoms pareigoms, 

susijusioms su pavojingų atliekų tvarkymu, 

valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad: 

a) alyvų atliekos būtų surenkamos 

atskirai, jei yra techninės galimybės; 

a) alyvų atliekos būtų surenkamos 

atskirai, jei yra techninės galimybės; 

b) alyvų atliekos apdorojamos pagal 4 

ir 13 straipsnius; 

b) alyvų atliekos apdorojamos pagal 4, 

11 ir 13 straipsnius; 

c) jei techniškai galima ir 

ekonomiškai gyvybinga, alyvų atliekos su 

skirtingomis savybėmis nėra maišomos ir 

alyvų atliekos nėra maišomos su kitų rūšių 

atliekomis ar medžiagomis, jeigu toks 

maišymas trukdo jų apdorojimui. 

c) jei techniškai galima ir 

ekonomiškai gyvybinga, alyvų atliekos su 

skirtingomis savybėmis nėra maišomos ir 

alyvų atliekos nėra maišomos su kitų rūšių 

atliekomis ar medžiagomis, jeigu toks 

maišymas trukdo jų apdorojimui. 

2.  Alyvų atliekų atskiro rinkimo ir jų 

tinkamo apdorojimo tikslu valstybės narės 

gali, atsižvelgdamos į savo nacionalines 

sąlygas, taikyti papildomas priemones, 

tokias kaip techniniai reikalavimai, 

gamintojo atsakomybė, ekonominės 

priemonės ar savanoriški susitarimai. 

2. Prisidėdamos prie 11 straipsnyje 

nustatytų tikslų alyvų atliekoms rinkti ir 

regeneruoti ir alyvų atliekų atskiro 

rinkimo ir jų tinkamo apdorojimo tikslu 

valstybės narės gali, atsižvelgdamos į savo 

nacionalines sąlygas, taikyti papildomas 

priemones, tokias kaip techniniai 

reikalavimai, gamintojo atsakomybė, 

ekonominės priemonės ar savanoriški 

susitarimai. 

3.  Jei alyvų atliekoms pagal 

nacionalinės teisės aktus taikomi 

3.  Kai taikomi Reglamento (EB) Nr. 

1013/2006 11 arba 12 straipsniai, valstybės 
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regeneravimo reikalavimai, valstybės 

narės gali nurodyti, kad tokios alyvų 

atliekos regeneruojamos, jeigu yra 

techninės galimybės, ir, kai taikomi 

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 11 arba 

12 straipsniai, apriboti tarpvalstybinį alyvų 

atliekų vežimą iš jų teritorijos į deginimo 

ar bendro deginimo įrenginius tam, kad 

būtų suteikta pirmenybė alyvų atliekų 

regeneravimui. 

narės turi apriboti tarpvalstybinį alyvų 

atliekų vežimą iš jų teritorijos į deginimo 

ar bendro deginimo įrenginius tam, kad 

būtų suteikta pirmenybė alyvų atliekų 

regeneravimui.“ 

 

Pakeitimas 98 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 13 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

22 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina atskirą biologinių 

atliekų surinkimą, jei tai įmanoma 

techniniu, aplinkos ir ekonominiu 

atžvilgiu ir tinkama siekiant užtikrinti 

atitinkamus komposto kokybės standartus 

ir pasiekti 11 straipsnio 2 dalies a, c ir d 

punktuose bei 11 straipsnio 3 dalyje 

nustatytus tikslus. 

Valstybės narės užtikrina atskirą biologinių 

atliekų surinkimą, siekiant užtikrinti 

atitinkamus kompostavimo ir 

fermentavimo kokybės standartus ir 

pasiekti 11 straipsnio 2 dalies a, c ir d 

punktuose bei 11 straipsnio 3 dalyje 

nustatytus tikslus. 

 

Pakeitimas 99 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 13 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

22 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) biologines atliekas perdirbti, 

įskaitant jų kompostavimą, ir fermentuoti; 

a) biologines atliekas ir pakuotes iš 

biologinių medžiagų perdirbti, įskaitant jų 

kompostavimą, ir fermentuoti; 

 

Pakeitimas 100 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 13 punktas 
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Direktyva 2008/98/EB 

22 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca)  biologinių atliekų naudojimą 

atsinaujinančios energijos gamybos 

reikmėms, ypač aviacijoje naudojamų 

pažangiųjų biodegalų gamybą. 

 

Pakeitimas 101 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 13 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

22 straipsnio 2 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Vadovaujantis 1 ir 2 dalimis, Komisija ne 

vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. 

paskelbia gaires dėl biologinių atliekų 

rinkimo ir apdorojimo sistemų kūrimo. 

 

Pakeitimas 102 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 13 a punktas (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

24 straipsnio b punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 13a) 24 straipsnio b punktas 

pakeičiamas taip: 

b) atliekų naudojimą. b) nepavojingų atliekų naudojimą. 

 

Pakeitimas 103 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 16 punkto a papunkčio ii punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

28 straipsnio 3 dalies f punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f)  kovos su visų rūšių šiukšlinimu ir 

visų rūšių šiukšlių valymo priemonės.“; 

f)  kovos su visų rūšių šiukšlinimu, šio 

šiukšlinimo prevencijos ir visų rūšių 

šiukšlių valymo priemonės.“; 

 

Pakeitimas 104 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 16 punkto b a papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

28 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba)  įterpiama ši dalis: 

 „5a. Veiksmai, kuriais siekiama mažinti 

į jūrą išmetamų šiukšlių kiekį, apima: 

 a)  prevencijos veiksmus, kad nebūtų 

išmetamas vienkartinio naudojimo 

plastikas ir pakuotės, dažniausiai 

randamos tarp sausumoje ir į jūrą išmestų 

šiukšlių; 

 b)  paramą daugkartinėms ir 

pakartotinai pildomoms pakuotėms; 

 c)  medžiagų, kurios netinka 

perdirbimui ir trukdo pakartotinai 

apdoroti atliekas, pakeitimą; 

 d)  užstato ir supirkimo sistemų 

taikymą siekiant surinkti daugiau atliekų 

ir užkirsti kelią jų išmetimui; 

 e)  galutiniuose produktuose, tokiuose 

kaip kosmetikos gaminiai, plovikliai ir 

asmeninės priežiūros produktai, dažnai 

randamuose tarp sausumoje ir į jūrą 

išmestų šiukšlių, esančio plastiko 

pakeitimas;“ 

 

Pakeitimas 105 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 21 punktas 
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Direktyva 2008/98/EB 

37 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Prie duomenų, kuriuos valstybė 

narė teikia pagal šį straipsnį, pridedama 

kokybės patikros ataskaita ir ataskaita apie 

priemones, kurių imtasi pagal 11a 

straipsnio 4 dalį. 

4. Prie duomenų, kuriuos valstybė 

narė teikia pagal šį straipsnį, pridedama 

kokybės patikros ataskaita, parengta pagal 

suderintą formą, ir ataskaita apie 

priemones, kurių imtasi pagal 11a 

straipsnio 4 dalį. 

 

Pakeitimas 106 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 21 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

37 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Komisija peržiūri pagal šį straipsnį 

gautus duomenis ir paskelbia šios savo 

peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje 

įvertinamas duomenų rinkimo 

organizavimas, duomenų šaltiniai ir 

valstybių narių naudota metodika, taip pat 

duomenų išsamumas, patikimumas, 

nuoseklumas ir jų pateikimo terminų 

laikymasis. Toje ataskaitoje gali būti 

teikiamos konkrečios tobulinimo 

rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas 

trejus metus. 

5. Komisija peržiūri pagal šį straipsnį 

gautus duomenis ir paskelbia šios savo 

peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje 

įvertinamas duomenų rinkimo 

organizavimas, duomenų šaltiniai ir 

valstybių narių naudota metodika, taip pat 

duomenų išsamumas, patikimumas, 

nuoseklumas ir jų pateikimo terminų 

laikymasis ir atvirųjų duomenų 

pasiekiamumas. Toje ataskaitoje gali būti 

teikiamos konkrečios tobulinimo 

rekomendacijos. Ataskaita parengiama 

praėjus devyniems mėnesiams po pirmojo 

valstybių narių duomenų pateikimo, o po 

to kas trejus metus. 

 

Pakeitimas 107 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 21 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

37 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Komisija priima įgyvendinimo 6. Komisija priima įgyvendinimo 
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aktus, kuriais nustatoma, kokia forma turi 

būti teikiami duomenys pagal 1 ir 2 dalį ir 

užpildymo operacijų duomenys. Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 39 

straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. 

aktus, kuriais nustatoma, kokia forma turi 

būti teikiami duomenys pagal 1 ir 2 dalį ir 

užpildymo operacijų duomenys ir kuriais 

palaikomi pakartotinio duomenų 

panaudojimo ir duomenų atvirumo tikslai. 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 

39 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

procedūros. 

 

Pakeitimas 108 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 22 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

38 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija gali parengti gaires, nustatančias, 

kaip aiškinti pateiktas naudojimo ir 

šalinimo apibrėžtis. 

Komisija gali parengti gaires, nustatančias, 

kaip aiškinti pateiktas atliekų prevencijos, 

pakartotinio naudojimo, naudojimo ir 

šalinimo apibrėžtis. 

 

Pakeitimas 109 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 25 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 25a) Pridedamas VIa priedas, 

atitinkantis šios direktyvos priedą. 

 

Pakeitimas 110 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

VI priedo pavadinimas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pakartotiniam naudojimui parengtų 

produktų ir sudedamųjų dalių procentinės 

dalies apskaičiavimo metodas, taikomas 

pagal 11 straipsnio 2 dalies c ir d punktus ir 

Perdirbtų komunalinių atliekų procentinės 

dalies apskaičiavimo metodas, taikomas 

pagal 11 straipsnio 2 dalies c ir d punktus ir 

11 straipsnio 3 dalį 
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11 straipsnio 3 dalį 

 

Pakeitimas 111 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

VI priedo 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Patikslintai perdirbtų ir pakartotiniam 

naudojimui parengtų atliekų procentinei 

daliai apskaičiuoti pagal 11 straipsnio 2 

dalies c ir d punktus ir 11 straipsnio 3 dalį 

valstybės narės naudoja tokią formulę: 

Patikslintai perdirbtų atliekų procentinei 

daliai apskaičiuoti pagal 11 straipsnio 2 

dalies c ir d punktus ir 11 straipsnio 3 dalį 

valstybės narės naudoja tokią formulę: 

 

Pakeitimas 112 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

VI priedo 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 113 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

VI priedo 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 

 

 

Pakeitimas 114 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

VI priedo 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

R –  atitinkamais metais pakartotiniam Išbraukta. 
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naudojimui parengtų produktų ir 

sudedamųjų dalių svoris; 

Pakeitimas 115 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

VI a priedas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „VIa priedas 

 Priemonės, kuriomis skatinama taikyti 

atliekų hierarchijos principą ir pereiti prie 

žiedinės ekonomikos 

 1.  Ekonominės priemonės: 

 1.1. laipsniškas visų kategorijų atliekų 

(komunalinių, inertinių ir kt.) šalinimo 

sąvartynuose mokesčių ir (arba) rinkliavų 

didinimas; 

 1.2. atliekų deginimo mokesčių ir 

(arba) rinkliavų nustatymas arba 

didinimas; 

 1.3. tiesioginio kainų rėmimo sistemos 

siekiant skatinti pakartotinį naudojimą, 

taisymą ir perdirbimą; 

 1.4. teigiamų ir neigiamų poveikių 

išorei, susijusių su perdirbimu ir 

pirminėmis žaliavomis, internalizavimas; 

 1.5. mažo arba nulinio PVM tarifo 

nustatymas naudotų gaminių taisymui, 

taisymo medžiagoms ir pardavimui; 

 1.6. laipsniškas sistemų „mokėk už 

tiek, kiek išmeti“, kuriomis komunalinių 

atliekų gamintojai skatinami mažinti, 

pakartotinai naudoti ir perdirbti savo 

atliekas, išplėtimas visoje valstybių narių 

teritorijoje; 

 1.7. aplinkosaugos mokesčiai ar 

pažangaus atliekų šalinimo mokesčiai, 

taikomi produktams, kuriems negalioja 

didesnės gamintojo atsakomybės 

programos; 

 1.8. priemonės, kuriomis didinamas 
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esamų ir būsimų gamintojo atsakomybės 

sistemų sąnaudų efektyvumas; 

 1.9. investicinė pagalba projektams, 

kuriais skatinamas atliekų hierarchijos 

principo taikymas; 

 1.10 gamintojo atsakomybės sistemų 

taikymo srities išplėtimas įtraukiant 

naujus atliekų srautus; 

 1.11. užstato ir supirkimo ir kitos 

sistemos, kuriomis komunalinių atliekų 

gamintojai ir ekonominės veiklos 

vykdytojai skatinami mažinti, pakartotinai 

naudoti ir perdirbti savo atliekas; 

 1.12. vietos valdžios institucijoms skirtos 

ekonominės paskatos, kuriomis siekiama 

skatinti prevenciją, rengti ir intensyviau 

įgyvendinti atskiro surinkimo sistemas; 

 1.13. pakartotinio naudojimo sektorių 

plėtojimo rėmimo priemonės; 

 1.14. žalieji viešųjų pirkimų kriterijai, 

kuriais skatinama taikyti atliekų 

hierarchijos principą; 

 1.15. atliekų hierarchijos principo 

neatitinkančių kenksmingų subsidijų 

laipsniško panaikinimo priemonės; 

 1.16. paskatos projektuoti ir teikti rinkai 

produktus, kuriais siekiama išvengti 

atliekų, pavyzdžiui, taisyti tinkamas 

prekes. 

 2. Kitos priemonės: 

 2.1. specialūs draudimai deginti 

perdirbti tinkamas atliekas; 

 2.2. vienkartinio naudojimo ar 

perdirbti netinkamų produktų ir pakuočių 

rinkos apribojimai; 

 2.3. techninės ir fiskalinės priemonės, 

kuriomis skatinamas rinkų, skirtų 

pakartotinai naudojamiems produktams ir 

perdirbtoms (taip pat į kompostą 

paverstoms) medžiagoms, plėtojimas ir 

kuriomis gerinama perdirbtų medžiagų 

kokybė; 

 2.4. priemonės, apimančios mokesčių 
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grąžinimą ir (arba) atleidimą nuo 

mokesčių; 

 2.5. priemonės, kuriomis didinamas 

visuomenės informuotumas apie tinkamą 

atliekų tvarkymą ir šiukšlių kiekio 

mažinimą, įskaitant ad hoc kampanijas, 

kuriomis siekiama užtikrinti atliekų 

mažinimą jų pagaminimo vietoje ir aktyvų 

dalyvavimą atskiro surinkimo sistemose; 

 2.6. priemonės, kuriomis užtikrinamas 

tinkamas visų atliekų tvarkyme 

dalyvaujančių kompetentingų institucijų 

veiklos derinimas (be kita ko, 

skaitmeninėmis priemonėmis), taip pat 

kitų svarbiausių suinteresuotųjų subjektų 

dalyvavimas; 

 2.7. Europos struktūrinių ir investicijų 

fondų naudojimas finansuojant atliekų 

tvarkymo infrastruktūros, kurios reikia 

siekiant įgyvendinti atitinkamus tikslus, 

plėtojimą; 

 2.8. Europos struktūrinių ir investicijų 

fondų naudojimas, siekiant finansuoti 

atliekų prevenciją, parengimą 

pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui; 

 2.9. komunikacijos platformų kūrimas 

siekiant skatinti įmonių, socialinių 

partnerių, vietos valdžios institucijų ir 

valstybių narių keitimąsi geriausios 

praktikos pavyzdžiais; 

 2.10. reikalavimo dėl minimalaus 

perdirbtos medžiagos kiekio produktuose 

nustatymas; 

 2.11. bet kokios kitos alternatyvios arba 

papildomos priemonės, kuriomis siekiama 

to paties tikslo.“ 
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