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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 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, 

didinti energijos vartojimo efektyvumą ir 

mažinti Sąjungos energetinę 

priklausomybę ir priklausomybę nuo 

išteklių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

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; 

 _______________ 

 1aPriimti tekstai, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

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, kurie padėtų nukreipti priemones ir 

investicijas, visų pirma neleisdami sukurti 

pernelyg didelių struktūrinių galutinių 

atliekų tvarkymo ar šalinimo sąvartynuose 

pajėgumų ir sulaikyti medžiagas, kurias 

galima perdirbti, žemiausiame atliekų 

hierarchijos lygmenyje; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pasiūlyme išaiškinama konstatuojamoji dalis ir pabrėžiamas atliekų vaidmuo įgyvendinant 

žiedinę ekonomiką. Jame pabrėžiama tai, kad žemiausiame atliekų hierarchijos lygmenyje 

turėtų būti vengiama šalinimo sąvartynuose. 

 

Pakeitimas 4 

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 reikėtų 

įtraukti komunalinių atliekų, statybų ir 

griovimo atliekų, komercinių ir pramonės 

atliekų, galutinio perdirbimo proceso, 

šiukšlinimo ir užpildymo apibrėžtis 

siekiant paaiškinti, ką apima šios sąvokos; 

Or. en 

 



 

PA\1093649LT.doc 5/41 PE582.196v01-00 

 LT 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) siekiant užtikrinti, kad perdirbimo 

tikslai būtų pagrįsti patikimais ir 

palyginamais duomenimis, taip pat kad 

būtų galima vykdyti veiksmingesnę 

pažangos, daromos siekiant tų tikslų, 

stebėseną, Direktyvos 2008/98/EB 

komunalinių atliekų apibrėžtis turėtų 

atitikti Europos statistikos biuro ir 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos statistikos tikslais 

naudojamą apibrėžtį, kuria remdamosi 

valstybės narės jau kelerius metus teikia 

duomenis. Šioje direktyvoje pateikta 

komunalinių atliekų apibrėžtis yra neutrali 

atliekų tvarkytojo statuso – privačiojo ar 

viešojo – atžvilgiu; 

(6) siekiant užtikrinti, kad perdirbimo 

tikslai būtų pagrįsti patikimais ir 

palyginamais duomenimis, taip pat kad 

būtų galima vykdyti veiksmingesnę 

pažangos, daromos siekiant tų tikslų, 

stebėseną, Direktyvos 2008/98/EB 

komunalinių atliekų apibrėžtis turėtų 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; 

Or. en 

 

Pakeitimas 6 

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, atliekų 

šalinimo sąvartyne draudimą, 

susimokėjimo už daiktų išmetimą sistemas, 

didesnės gamintojų atsakomybės sistemas, 

tiesioginio kainų rėmimo sistemas, 

teigiamų ir neigiamų išorės veiksnių, 

susijusių su perdirbimu ir pirminėmis 



 

PE582.196v01-00 6/41 PA\1093649LT.doc 

LT 

žaliavomis, internalizavimą, nulinio PVM 

tarifo nustatymą naudotų galinių taisymui 

ir pardavimui, pavalomą žaliąjį viešąjį 

pirkimą ir paskatas veikti vietos valdžiai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 7 

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 veiksmingo 

atliekų tvarkymo dalis, bet jų 

veiksmingumas ir rezultatai valstybėse 

narėse labai skiriasi. Todėl būtina nustatyti 

būtiniausius privalomus reikalavimus, 

kuriuos turi atitikti didesnės gamintojo 

atsakomybės sistemos. Tokiais 

reikalavimais turėtų būti sumažinamos 

sąnaudos ir padidinamas veiksmingumas, 

palengvinamas geresnis atskiro surinkimo 

ir rūšiavimo įgyvendinimas ir 

užtikrinimas, užtikrinamas geresnis 

kokybiškas perdirbimas, padedama 

užtikrinti ekonomiškai efektyvią galimybę 

gauti antrinių žaliavų, 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 ir valstybėms narėms, kuriose 

netaikoma didesnė gamintojo atsakomybė, 

bus reikalingas pereinamasis laikotarpis 

struktūroms ir procedūroms pritaikyti prie 

naujų reikalavimų. Pereinamuoju 
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laikotarpiu valstybės narės, kuriose 

netaikoma didesnė gamintojo atsakomybė, 

turėtų užtikrinti, kad jų atliekų valdymo 

sistemos rezultatų pasiektų vykdytinu, 

skaidriu ir atskaitingu būdu, kuris 

visapusiškai atitiktų būtiniausius didesnės 

gamintojo atsakomybės sistemų 

reikalavimus; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu išaiškinama didesnės gamintojo atsakomybės apibrėžtis ir dar labiau 

pagrindžiama tai, kad reikia nustatyti būtiniausius didesnės gamintojo atsakomybės sistemų 

ES reikalavimus. Tos kelios valstybės narės, kuriose netaikoma didesnė gamintojo 

atsakomybė, turėtų galėti parodyti atliekų tvarkymo rezultatus lygiai taip pat skaidriai ir 

atskaitingai. 

 

Pakeitimas 8 

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 – 

veiksmingiausias būdas efektyviau naudoti 

išteklius ir sumažinti atliekų poveikį 

aplinkai ir priklausomybę nuo vis retesnių 

žaliavų importo. Todėl svarbu, kad 

valstybės narės imtųsi tinkamų atliekų 

susidarymo prevencijos priemonių, 

įskaitant priemones, kuriomis mažinamas 

pavojingų medžiagų kiekis, skatinama 

aukštos kokybės medžiagų perdirbimą, 

kovojama su suplanuotu nusidėvėjimu, 

geresne informacija apie gaminius 

suteikiama daugiau galių vartotojams, 

skatinama nuolatinės komunikacijos ir 

reguliarios švietimo kampanijos atliekų 

prevencijos klausimais, ir stebėtų bei 

vertintų tokių priemonių įgyvendinimo 

pažangą. Siekiant užtikrinti, kad bendra 

atliekų prevencijos priemonių 

įgyvendinimo pažanga būtų matuojama 

vienodai, reikėtų nustatyti bendrus 

rodiklius; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) Komisija turėtų išnagrinėti 

galimybę nustatyti nepavojingų 

komercinių ir pramonės atliekų 

perdirbimo tikslus. Tam, kad nustatytų 

tikslias tų tikslų pradines reikšmes, 

Komisija, remdamasi bendromis valstybių 

narių ataskaitomis, turėtų rinkti duomenis 

apie tokias atliekas. Per du metus po to, 

kai duomenys bus surinkti, ir remiantis 

poveikio vertinimu Komisija turėtų 

apsvarstyti galimybę vėliausiai iki 2025 m. 

nustatyti atskirus inertinių nepavojingų 

komercinių ir pramonės atliekų, bent jau 

popieriaus, metalo ir biologinių atliekų, 

perdirbimo tikslus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15a) atskiras alyvų atliekų surinkimas 

ir perdirbimas teiktų didelę ekonominę 

naudą ir naudą aplinkai 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. Todėl turėtų būti 

nustatytas visai Sąjungai taikomas alyvų 
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atliekų surinkimo ir perdirbimo tikslas. 

Valstybės narės, kurios šiuo metu neturi 

įrenginių antrą kartą rafinuoti alyvų 

atliekas, turėtų turėti galimybę tas alyvas 

eksportuoti į kitas valstybes nares, kad 

galėtų pasiekti tą visai sąjungai taikomą 

tikslą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Alyvų atliekų regeneravimas apriboja pirminės tepalų gamybos naštą aplinkai ir mažina 

poveikį klimato kaitai ir viso proceso metu sutaupoma 30 proc. energijos. 

 

Pakeitimas 11 

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; 

Or. en 

Pagrindimas 

Perkeliant atliekų pagrindų direktyvos VI priede nustatytą apskaičiavimo metodą į Pakuočių 

ir pakuočių atliekų direktyvą reikia pritaikyti atsižvelgiant į pakuočių kontekstą, kadangi 

suderinimas nepritaikius sukels neteisingą interpretavimą, painiavą ir (arba) nereikalingą 
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administracinę naštą. 

 

Pakeitimas 12 

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. 

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; 

(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. 

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; 

Or. en 

Pagrindimas 

Atliekų srautų stebėsena yra išankstinė direktyvos įgyvendinimo sąlyga ir elektroninių 

duomenų rinkimo sistemų sukūrimu gali būti padedama stebėseną įgyvendinti ir sumažinti su 

ja susijusias išlaidas. 

 

Pakeitimas 13 

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 

(28) valstybių narių teikiami duomenys 

yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip 

valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės 

aktų. Teikiamų 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 
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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; 

reikalavimą rengti duomenų kokybės 

patikrų ataskaitas; Todėl, teikdamos atliekų 

teisės aktuose nustatytų tikslų 

įgyvendinimo ataskaitas, valstybės turėtų 

naudoti Komisijos, valstybių narių 

statistikos biurų ir nacionalinių valdžios 

institucijų, atsakingų už atliekų tvarkymą 
parengtą naujausią metodiką; 

Or. en 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

2 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 (-1) 2 straipsnio 2 dalies b punktas 

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;“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:lt:PDF) 

Pagrindimas 

Gyvūninės kilmės šalutiniams produktams iš esmės Atliekų direktyva netaikoma, kadangi 

jiems taikomas Gyvūninės kilmės šalutinių produktų reglamentas (Nr. 1069/2009). Gyvūninės 

kilmės šalutiniams produktams (taigi ir mėšlui) taikoma šios bendros taisyklės išimtis. 

Pagrindinės priežastys, dėl kurių mėšlas apdorojamas biologinių dujų gamybos įrenginiuose 

yra siekis išvengti išmetamųjų dujų dėl saugojimo neapdorojant, gaminti atsinaujinančią 

energiją ir gaminti organines trąšas, kurių agronominės savybės yra geresnės palyginti su 

neapdorotu mėšlu. 
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Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 1 dalies 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, 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 ir 

sudėties atliekos;“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d a papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) įterpiamas šis punktas: 

 „5a) „Sąjungos rinkai prekes teikiantys 

produktų gamintojai“ – fiziniai arba 

juridiniai asmenys, kurių profesinė veikla 

yra produktų kūrimas, gamyba, 

tvarkymas, apdorojimas, pardavimas ar 

importas;“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d b papunktis (naujas) 
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Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 1 dalies 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 vartotojų panaudotų produktų 

gyvavimo ciklo etapą, kaip valstybių narių 

priemonė pasiekti Sąjungos tikslus dėl 

atliekų ir padidinti pakartotinio 

naudojimo ir perdirbimo lygį;“ 

Or. en 

Pagrindimas 

Atliekų direktyvoje ir Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvoje trūksta didesnės gamintojo 

atsakomybės apibrėžties. Ši apibrėžtis yra pakankamai plati, kad apimtų įvairiais būdais 

valstybėse narėse įgyvendintą gamintojų atsakomybę (didesnę gamintojo atsakomybę), tačiau 

ji išaiškins, kurioms valstybėms narėms ir sistemoms bus taikomai siūlomi būtiniausi ES 

reikalavimai. Ji taip pat išaiškina didesnės gamintojo atsakomybės taikymo sritį ir tikslus. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto e papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 1 dalies 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;“ 

Or. en 
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Pagrindimas 

Parengimo pakartotiniam naudojimui procesas taip pat apima organizacijas, kurių 

pagrindinis tikslas nėra atliekų tvarkymas, pvz., labdaros parduotuvės, blusų turgūs ir t. t. 

Pakeitimu siekiama išvengti per didelio reglamentavimo, kuris darytų neigiamą poveikį šių 

organizacijų egzistavimui. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto e a papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 1 dalies 16 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) įterpiamas šis punktas: 

 „16a) „parengimo pakartotiniam 

naudojimui veiklos vykdytojai“ – įmonės 

ir įmonių tinklai, tvarkantys atliekas, 

vykdantys veiklą parengimo 

pakartotiniam naudojimui grandinėje ir 

besilaikantys teritorijoje, kurioje jie vykdo 

veiklą, taikomų teisės aktų dėl atliekų ir 

kitų susijusių teisės aktų;“ 

Or. en 

Pagrindimas 

Apibrėžtyje nustatomos sąlygos, pagal kurias organizacija pripažįstama „parengimo 

pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytoju“ ir išaiškinamas tolesnėse direktyvos dalyse 

naudojamas terminas. Ji atspindi šių organizacijų svarbą atliekų tvarkymo procese ir 

pabrėžia valstybių narių atitinkamų teisės aktų vaidmenį. 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto f papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 1 dalies 17 b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„17b) „užpildymas“ – bet kuri naudojimo 

operacija, kai tam tinkamos atliekos 

naudojamos iškastoms vietoms užpildyti, 

„17b) „užpildymas“ – bet kuri kita nei 

perdirbimas naudojimo operacija, kai tam 

tinkamos nepavojingos atliekos 
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taip pat inžineriniais tikslais 

kraštovaizdžiui formuoti ar statybose, taip 

jomis pakeičiant neatliekines medžiagas, 

kurios antraip būtų naudojamos tuo tikslu;“ 

naudojamos iškastoms vietoms užpildyti, 

taip pat inžineriniais tikslais 

kraštovaizdžiui formuoti ar statybose, taip 

jomis pakeičiant neatliekines medžiagas, 

kurios antraip būtų naudojamos tuo tikslu;“ 

Or. en 

Pagrindimas 

Pasiūlymu sustiprinama atliekų hierarchija neleidžiant atliekų, kurias galima perdirbti 

naudoti užpildymui. Tuo pat metu apibrėžtimi kaip sveikatos, vietos aplinkos ir vandens 

šaltinių apsaugos dalimi turėtų būti užkertamas kelias užpildymo procese naudoti bet kokias 

pavojingas atliekas. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto f a papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 1 dalies 20 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) įterpiamas šis punktas: 

 „20a) „komercinės ir pramonės atliekos“ 

– mišrios atliekos, kurių kiekis yra 

didesnis nei komunalinių atliekų ir kurios 

atsiranda dėl komercinės veiklos, įskaitant 

konkrečių produktų gamybą, be kita ko, 

popieriaus ir kartono, stiklo, metalo, 

plastiko, biologines, medienos, tekstilės ir 

stambiąsias atliekas. Komercinės ir 

pramonės atliekos neapima buitinių 

atliekų, statybos ir griovimo atliekų, 

pavojingų atliekų ir ir nuotekų valymo 

atliekų, įskaitant nuotekų dumblą;“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto f b papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 1 dalies 20 b punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fb) įterpiamas šis punktas: 

 „20b) „šiukšlinimas“ – atliekų turėtojo 

tyčinis ar netyčinis veiksmas arba 

neveikimas dėl kurio atsiranda šiukšlės;“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto f c papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 1 dalies 20 c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fc) įterpiamas šis punktas: 

 „20c) „maisto atliekos“ – maistas, 

prarastas maisto tiekimo grandinėje; 

maisto atliekos neapima medžiagoms, 

pvz., kaip biologinius produktus, naudoti, 

gyvūnams šerti nukreiptą arba perskirstyti 

išsiųsto maisto; 

Or. en 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto f d papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

3 straipsnio 1 dalies 20 d punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fd) įterpiamas šis punktas: 

 „20d) „perdirbimo teršalai“ – daiktai ar 

medžiagos, kurie yra sumaišyti su 

perdirbti tinkamomis medžiagomis, 

įskaitant (tačiau ne tik) drėgmę, perdirbti 

netinkamas medžiagas, netikslines 
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perdirbti tinkamas medžiagas, klijus, 

dažus ir etiketes.“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -a) 8 straipsnio 1 dalies 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, 

pardavimas ar importas (produkto 

gamintojas), gamintojo atsakomybė yra 

padidinta. 

„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 

(produkto gamintojas), gamintojo 

atsakomybė yra padidinta. 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:lt:PDF 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a a papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 aa) 8 straipsnio 2 dalies pirma 

pastraipa pakeičiama taip: 

"2. Valstybės narės gali imtis tinkamų 

priemonių, skatinančių taip projektuoti 

"2. Valstybės narės imasi tinkamų 

priemonių, skatinančių taip projektuoti 
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produktus, kad būtų mažinamas poveikis 

aplinkai ir atliekų susidarymas produktų 

gamybos ir vėlesnio naudojimo metu ir kad 

būtų užtikrinama, jog atliekomis tapusių 

produktų naudojimas bei šalinimas būtų 

vykdomas pagal 4 ir 13 straipsnius. 

produktus, kad būtų mažinamas poveikis 

aplinkai ir atliekų susidarymas produktų 

gamybos ir vėlesnio naudojimo metu ir kad 

būtų užtikrinama, jog atliekomis tapusių 

produktų naudojimas bei šalinimas būtų 

vykdomas pagal 4 ir 13 straipsnius. 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:lt:PDF) 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 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 

ir lengvai sutaisomi 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.“; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:lt:PDF) 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 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, 

5. Komisija organizuoja informacijos 

mainus tarp valstybių narių ir subjektų, 
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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.“; 

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.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

8 a 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 , jų 

vardu didesnės gamintojo atsakomybės 

sistemas įgyvendinančių organizacijų, 

privačiųjų arba viešųjų atliekų tvarkymo 

subjektų, vietos valdžios institucijų, 

platintojų ir mažmenininkų ir, prireikus, 

pripažintų parengimo pakartotiniam 

naudojimui veiklos vykdytojų funkcijos ir 

atsakomybė; 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės turi vykdyti tame punkte nurodytus veiksmus, o ne didesnės gamintojo 

atsakomybės sistemas, kaip galima suprasti iš siūlomos formuluotės. Pakeitimu taip pat 

išaiškinama gamintojų apibrėžtis, nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje ir papildomas vertės 

grandinės veikėjų sąrašas. Aiškus visų veikėjų vaidmuo ir atsakomybė užtikrins 

atskaitingumą. ES gairės dėl vaidmenų ir atsakomybės padės užtikrinti darnų įgyvendinimą 

nacionaliniu lygmeniu. Jos taip pat sustiprins nediskriminacines priemones, kuriomis 
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apsaugomi ir vartotojai, ir gamintojai. 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 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 

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, ir kitus tikslus, kurie laikomi 

svarbiais sistemai; 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės turi vykdyti tame punkte nurodytus veiksmus, o ne didesnės gamintojo 

atsakomybės sistemas, kaip galima suprasti iš siūlomos formuluotės. Pakeitimu taip pat 

išaiškinama gamintojų apibrėžtis, nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje ir papildomas vertės 

grandinės veikėjų sąrašas. Aiškus visų veikėjų vaidmuo ir atsakomybė užtikrins 

atskaitingumą. ES gairės dėl vaidmenų ir atsakomybės padės užtikrinti darnų įgyvendinimą 

nacionaliniu lygmeniu. Jos taip pat sustiprins nediskriminacines priemones, kuriomis 

apsaugomi ir vartotojai, ir gamintojai. 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 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 

– 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 
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sistemoje būtų registruojami duomenys 

apie tų atliekų surinkimą ir apdorojimą ir, 

prireikus, būtų konkrečiai nurodomi tų 

atliekinių medžiagų srautai; 

tinkama, pakuotėms tapus atliekomis, 

užtikrinama, kad šioje sistemoje būtų 

registruojami duomenys apie tų atliekų 

surinkimą ir apdorojimą ir, prireikus, būtų 

konkrečiai nurodomi tų atliekinių 

medžiagų srautai; 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės turi vykdyti tame punkte nurodytus veiksmus, o ne didesnės gamintojo 

atsakomybės sistemas, kaip galima suprasti iš siūlomos formuluotės. Pakeitimu taip pat 

išaiškinama gamintojų apibrėžtis, nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje ir papildomas vertės 

grandinės veikėjų sąrašas. Aiškus visų veikėjų vaidmuo ir atsakomybė užtikrins 

atskaitingumą. ES gairės dėl vaidmenų ir atsakomybės padės užtikrinti darnų įgyvendinimą 

nacionaliniu lygmeniu. Jos taip pat sustiprins nediskriminacines priemones, kuriomis 

apsaugomi ir vartotojai, ir gamintojai. 
 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 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. 

– taip pat užtikrinama, kad produktų 

gamintojams, taip pat ir mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms, būtų sudarytos 

vienodos sąlygos ir jie nebūtų 

diskriminuojami. Visų pirma, vienetinė 

kaina, kurią už paslaugas, susijusias su 

konkrečiu produktu, taiko bet kokia 

organizacija, produktų gamintojo vardu 

įgyvendinanti didesnę gamintojo 

atsakomybę, yra vienoda visiems produktų 

gamintojams. 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės turi vykdyti tame punkte nurodytus veiksmus, o ne didesnės gamintojo 

atsakomybės sistemas, kaip galima suprasti iš siūlomos formuluotės. Pakeitimu taip pat 

išaiškinama gamintojų apibrėžtis, nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje ir papildomas vertės 

grandinės veikėjų sąrašas. Aiškus visų veikėjų vaidmuo ir atsakomybė užtikrins 
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atskaitingumą. ES gairės dėl vaidmenų ir atsakomybės padės užtikrinti darnų įgyvendinimą 

nacionaliniu lygmeniu. Jos taip pat sustiprins nediskriminacines priemones, kuriomis 

apsaugomi ir vartotojai, ir gamintojai. 
 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

8 a straipsnio 1 dalies 4 a įtrauka (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – padedama į produktų kainas 

įtraukti su aplinka susijusias sąnaudas 

produkto gyvavimo ciklo metu ir produkto 

gyvavimo ciklo pabaigos tvarkymo 

sąnaudas ir skatinti produktų gamintojus 

kuriant produktus labiau atsižvelgti į 

atliekų susidarymo prevenciją ir produktų 

tvarumą ir tinkamumą pakartotinai 

naudoti ir perdirbti; 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės turi vykdyti tame punkte nurodytus veiksmus, o ne didesnės gamintojo 

atsakomybės sistemas, kaip galima suprasti iš siūlomos formuluotės. Pakeitimu taip pat 

išaiškinama gamintojų apibrėžtis, nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje ir papildomas vertės 

grandinės veikėjų sąrašas. Aiškus visų veikėjų vaidmuo ir atsakomybė užtikrins 

atskaitingumą. ES gairės dėl vaidmenų ir atsakomybės padės užtikrinti darnų įgyvendinimą 

nacionaliniu lygmeniu. Jos taip pat sustiprins nediskriminacines priemones, kuriomis 

apsaugomi ir vartotojai, ir gamintojai. 
 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

8 a straipsnio 1 dalies 4 b įtrauka (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – būtų nustatyti aiškūs produktų 

projektavimo (ekologinio projektavimo) 
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gerinimo tikslai siekiant atliekų 

susidarymo prevencijos, o ne tik 

perdirbimo ir medžiagų naudojimo; 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės turi vykdyti tame punkte nurodytus veiksmus, o ne didesnės gamintojo 

atsakomybės sistemas, kaip galima suprasti iš siūlomos formuluotės. Pakeitimu taip pat 

išaiškinama gamintojų apibrėžtis, nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje ir papildomas vertės 

grandinės veikėjų sąrašas. Aiškus visų veikėjų vaidmuo ir atsakomybė užtikrins 

atskaitingumą. ES gairės dėl vaidmenų ir atsakomybės padės užtikrinti darnų įgyvendinimą 

nacionaliniu lygmeniu. Jos taip pat sustiprins nediskriminacines priemones, kuriomis 

apsaugomi ir vartotojai, ir gamintojai. 
 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

8 a straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2 a. Valstybės narės imasi reikalingų 

priemonių apsaugoti vartotojus: 

 a) užtikrindamos, kad bet kokia 

organizacija, produktų gamintojo vardu 

įgyvendinanti didesnę gamintojo 

atsakomybę, nediskriminuotų nė vieno 

atliekų turėtojo, naudojančio atliekų 

surinkimo sistemą; 

 b) užtikrindamos vartotojams 

galimybę be papildomo mokesčio naudotis 

ir turėti atliekų surinkimo sistemas, 

kurias teikia bet kokia organizacija, 

produktų gamintojo vardu įgyvendinanti 

didesnę gamintojo atsakomybę visose 

geografinėse vietovėse, nustatytose pagal 

3 dalies a punktą; 

 c) užtikrindamos, kad bet bet kokia 

organizacija, produktų gamintojo vardu 

įgyvendinanti didesnę gamintojo 

atsakomybę visose geografinėse vietovėse, 

nustatytose pagal 3 dalies a punktą, 
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suteiktų panašių kokybės, buvimo ir 

prieinamumo standartų paslaugas ir 

atliekų surinkimo infrastruktūrą, kad nė 

vienas vartotojas nebūtų 

diskriminuojamas dėl savo gyvenamosios 

vietos; 

 d) užtikrindamos, kad bet bet kokia 

organizacija, produktų gamintojo vardu 

įgyvendinanti didesnę gamintojo 

atsakomybę visose geografinėse vietovėse, 

nustatytose pagal 3 dalies a punktą, 

tiesiogiai ar netiesiogiai nedarytų kliūčių 

vartotojams produktus teikti atliekų 

surinkimo sistemai, net ir tais atvejais, kai 

organizacija jau yra pasiekusi savo su 

atliekomis susijusius tikslus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pasiūlymu sustiprinama vartotojų apsauga ir išaiškinama veiklos vykdytojų prievolę 

įgyvendinti didesnės gamintojo atsakomybės sistemą. Jame taip pat atspindima tai, kad 

vartotojai negali lengvai pasinaudoti paslaugomis patys, ir todėl gali atsirasti padėtis, kai 

vartotojai, pirkdami produktą, sumoka didesnės gamintojo atsakomybės kainą, tačiau negali 

tuo pasinaudoti dėl to, kad nėra atliekų surinkimo punktų arba jie yra sunkiai prieinami ir dėl 

to vartotojams atsiranda papildomų sąnaudų ar nepatogumų. Tam kad būtų išvengta tokios 

padėties, teisės aktu vartotojai turėtų būti apsaugoti. 
 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

8 a straipsnio 4 dalies 1 pastraipos 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 

išlaidas: 

Or. en 

Pagrindimas 

Neribota gamintojų arba importuotojų prievolė „padengti visas atliekų tvarkymo išlaidas“ 
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yra neproporcinga gamintojų ar importuotojų vaidmeniui ir atsakomybei už panaudotos 

pakuotės surinkimą ir rūšiavimo perdirbimo tikslais. Ja gamintojams galėtų būti nustatyta 

neribota ir neproporcinga finansinė našta, apimanti daugiau nei jų atsakomybės ir kontrolės 

ribos. Šiuo pakeitimu siekiama nubrėžti gamintojo atsakomybės ir finansinių prievolių ribas. 
 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

8 a straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punkto 1 įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– 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 

perdirbimo tikslais 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; 

Or. en 

Pagrindimas 

Neribota gamintojų arba importuotojų prievolė „padengti visas atliekų tvarkymo išlaidas“ 

yra neproporcinga gamintojų ar importuotojų vaidmeniui ir atsakomybei už panaudotos 

pakuotės surinkimą ir rūšiavimo perdirbimo tikslais. Ja gamintojams galėtų būti nustatyta 

neribota ir neproporcinga finansinė našta, apimanti daugiau nei jų atsakomybės ir kontrolės 

ribos. Šiuo pakeitimu siekiama nubrėžti gamintojo atsakomybės ir finansinių prievolių ribas. 
 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

8 a straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punkto 3 a įtrauka (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – šiukšlių prevencijos ir surinkimo 

išlaidas; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Prievole „padengti visas atliekų tvarkymo išlaidas“ gamintojams galėtų būti nustatyta 

neribota ir neproporcinga finansinė našta, apimanti daugiau nei jų atsakomybės ir kontrolės 

ribos. Šiuo pakeitimu siekiama nubrėžti gamintojo atsakomybės ir finansinių prievolių ribas. 

Taip pat, formuluotė „įskaitant visas šias išlaidas“ reiškia, kad įvairiose valstybėse narėse 

sąnaudos gali skirtis, o tai galėtų suskaidyti vidaus rinką. 
 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atliekų prevencija Atliekų pakartotinis naudojimas ir 

prevencija 

Or. en 

Pagrindimas 

Įtraukus šiuos žodžius į pavadinimą pabrėžiama tai, kad pakartotinis naudojimas nekuria 

atliekų. 
 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 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 gaminti ir naudoti 

produktus, kuriems tausiai naudojami 

ištekliai, kurie yra patvarūs, tinkami taisyti 

ir perdirbti; 

Or. en 
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Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 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, kurių 

tiekimas siejamas su didele rizika, taip pat 

atsižvelgiant į tiekimo saugumą, ir 

skatinama tuos produktus pakartotinai 

naudoti, kad tos medžiagos netaptų 

atliekomis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 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; 

– skatinama kurti pakartotinio 

naudojimo skatinimo sistemas, visų pirma 

elektros ir elektroninės įrangos, tekstilės, 

baldų ir pakuočių bei statybinių medžiagų 

ir produktų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

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

 – skatinama remti nepriklausomas 

taisyklas, pvz., naudojant fiskalines 

paskatas, tokias kaip mažesnis PVM 

tarifas, arba viešųjų pirkimų kriterijus, 

įskaitant kriterijus dėl informacijos 

teikimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

Article 9 – paragraph 1 – indent 3 b (new) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – sumažinamas pavojingų medžiagų 

kiekį medžiagose ir produktuose nustatant 

tikslus ir skatinama komunikacija apie 

pavojingas medžiagas tiekimo grandinėje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 1 dalies 4 a įtrauka (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – sumažinamas atliekų susidarymas 

ir išmetamų teršalų kiekis, kurį sukelia 

plastiko ir plastiko dalių vartojimas, be 

kita ko, siekiant sumažinti jūrų taršą; 

Or. en 
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Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

9 straipsnio 1 dalies 5 a įtrauka (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – reikalaujama, kad būtų pranešama 

apie nustatytus produktų suplanuoto 

nusidėvėjimo atvejus ir kovojama su 

prekyba tokiais produktais valstybių narių 

nacionalinėse rinkose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

Article 9 – paragraph 1 – indent 5 b (new) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – įtraukiamas nuolatinės 

komunikacijos ir reguliarių švietimo 

kampanijų, skirtų informuotumui apie 

atliekų susidarymo prevenciją didinti, 

kūrimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas 
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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 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. Jos taip pat gali naudoti 

papildomus kiekybinius ir kokybinius 

rodiklius, įskaitant rodiklius, kuriais 

stebimas kitų nei komunalinių atliekų 

susidarymas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto a papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

11 straipsnio antraštė 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 –a) 11 straipsnio pavadinimas 

pakeičiamas taip: 

„Pakartotinis naudojimas ir perdirbimas“ „Parengimas pakartotiniam naudojimui ir 

perdirbimas“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:lt:PDF) 

Pagrindimas 

Pakeitimu pabrėžiama, kad parengimo pakartotiniam naudojimui procesas yra susijęs su 

atliekomis ar galimu atliekų tvarkymu. 
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Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto a papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

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 steigtis parengimo 

pakartotiniam naudojimui veiklos 

vykdytojams ir jų tinklams, visų pirma 

tiems, kurie veikia kaip socialinės įmonės, 
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. 

Or. en 

Pagrindimas 

Turi būti išaiškintas pakartotinio naudojimo ir parengimo pakartotiniam naudojimui pobūdis, 

įskaitant šiuose procesuose dalyvaujančias organizacijas. Nustatyti kiekybinius pakartotinio 

naudojimo tikslus yra labai svarbu, kad būtų pagerintas visų atliekų srauto veikėjų 

bendradarbiavimas, kad atliekų parengimas pakartotiniam naudojimui būtų viena iš 

alternatyvų kitokiam atliekų tvarkymui. Tai taip pat yra geriausia praktika, kadangi daug 

valstybių narių jau yra nustačiusios tokius tikslus. 
 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto a papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

11 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Siekiant užtikrinti, kad parengimo 

pakartotiniam naudojimui veiklos 

vykdytojams būtų sudarytos tokios sąlygos 

naudotis atliekų surinkimo punktais ir 
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infrastruktūra, valstybės narės nustato 

atskirus kiekybinius parengimo 

pakartotiniam naudojimui tikslus. Iki 

2020 m. surinktų komunalinių atliekų 

dalis, kurią daugiausia sudaro elektros ir 

elektroninės įrangos, baldų ir tekstilės 

atliekos, turi siekti mažiausiai 2 proc. Iki 

2030 m. ši dalis padidinama iki 4 proc. 

Or. en 

Pagrindimas 

Turi būti išaiškintas pakartotinio naudojimo ir parengimo pakartotiniam naudojimui pobūdis, 

įskaitant šiuose procesuose dalyvaujančias organizacijas. Nustatyti kiekybinius pakartotinio 

naudojimo tikslus yra labai svarbu, kad būtų pagerintas visų atliekų srauto veikėjų 

bendradarbiavimas, kad atliekų parengimas pakartotiniam naudojimui būtų viena iš 

alternatyvų kitokiam atliekų tvarkymui. Tai taip pat yra geriausia praktika, kadangi daug 

valstybių narių jau yra nustačiusios tokius tikslus. 
 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto b papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

11 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės imasi priemonių, kad 

paskatintų statybos ir griovimo atliekų 

rūšiavimo sistemas, visų pirma bent 

medienos, užpildų, metalo, stiklo ir gipso. 

Tam, kad būtų pasiektas b punkto 2 

pastraipoje nustatytas tikslas, valstybės 

narės imasi priemonių, kad paskatintų 

statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo 

sistemas visų pirma bent medienos, 

mineralinių frakcijų (betono, plytų, 

plytelių ir keramikos), metalo, stiklo, 

plastiko ir gipso.  

 Valstybės narės imasi priemonių, kad 

paskatintų komercinių ir pramonės 

atliekų rūšiavimo sistemas, visų pirma 

bent metalo, plastiko, popieriaus ir 

kartono, biologinių atliekų, stiklo ir 

medienos. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Turi būti išaiškintas pakartotinio naudojimo ir parengimo pakartotiniam naudojimui pobūdis, 

įskaitant šiuose procesuose dalyvaujančias organizacijas. Nustatyti kiekybinius pakartotinio 

naudojimo tikslus yra labai svarbu, kad būtų pagerintas visų atliekų srauto veikėjų 

bendradarbiavimas, kad atliekų parengimas pakartotiniam naudojimui būtų viena iš 

alternatyvų kitokiam atliekų tvarkymui. Tai taip pat yra geriausia praktika, kadangi daug 

valstybių narių jau yra nustačiusios tokius tikslus. 
 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto d papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

11 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) komunalinių atliekų, kurios 

parengiamos pakartotiniam naudojimui ir 

perdirbamos, kiekis iki 2030 m. būtų 

padidintas bent iki 65 proc. (pagal svorį).“; 

d) komunalinių atliekų, kurios 

parengiamos pakartotiniam naudojimui ir 

perdirbamos, kiekis iki 2030 m. būtų 

padidintas bent iki 70 proc. (pagal svorį).“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto d papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

11 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) iki 2020 m. alyvų atliekų 

regeneravimas padidinamas bent iki 

60 proc. Sąjungoje pagaminamų ir 

surenkamų alyvų atliekų svorio; 

Or. en 

Pagrindimas 

Alyvų atliekų regeneravimas yra išteklius taupantis ir techniškai visiškai įmanomas būdas 

valdyti šį pavojingų atliekų srautą. Tam, kad būtų pasiekti nustatyti alyvų atliekų 
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regeneravimo tikslai, reikėtų nustatyti visos Sąjungos tikslus, kad būtų remiamas 

regeneravimas. Alyvų atliekos jau surenkamos visose ES valstybėse narėse, laikantis 

reikalavimų, nustatytų Direktyvos 2008/98/EB 21 straipsnyje. Todėl alyvų atliekų surinkimo 

tikslai pagerins 21 straipsnio įgyvendinimą ES valstybėse narėse. 
 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto d papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

11 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 db) iki 2030 m. alyvų atliekų 

regeneravimas padidinamas bent iki 

85 proc. Sąjungoje pagaminamų ir 

surenkamų alyvų atliekų svorio; 

Or. en 

Pagrindimas 

Alyvų atliekų regeneravimas yra išteklius taupantis ir techniškai visiškai įmanomas būdas 

valdyti šį pavojingų atliekų srautą. Tam, kad būtų pasiekti nustatyti alyvų atliekų 

regeneravimo tikslai, reikėtų nustatyti visos Sąjungos tikslus, kad būtų remiamas 

regeneravimas. Alyvų atliekos jau surenkamos visose ES valstybėse narėse, laikantis 

reikalavimų, nustatytų Direktyvos 2008/98/EB 21 straipsnyje. Todėl alyvų atliekų surinkimo 

tikslai pagerins 21 straipsnio įgyvendinimą ES valstybėse narėse. 
 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto d papunktis 

Direktyva 2008/98/EB 

11 straipsnio 2 dalies d c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 dc) tam, kad būtų pasiekti alyvų 

atliekų regeneravimo tikslai ir nedarant 

poveikio 21 straipsnyje nustatytų prievolių 

taikymui, iki 2020 m. kasmet surenkamas 

alyvų atliekų kiekis padidinamas bent iki 

95 proc. ir iki 2025 m. – iki 100 proc. 

Sąjungoje pagaminamų ir surenkamų 
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alyvų atliekų svorio. 

Or. en 

Pagrindimas 

Alyvų atliekų regeneravimas yra išteklius taupantis ir techniškai visiškai įmanomas būdas 

valdyti šį pavojingų atliekų srautą. Tam, kad būtų pasiekti nustatyti alyvų atliekų 

regeneravimo tikslai, reikėtų nustatyti visos Sąjungos tikslus, kad būtų remiamas 

regeneravimas. Alyvų atliekos jau surenkamos visose ES valstybėse narėse, laikantis 

reikalavimų, nustatytų Direktyvos 2008/98/EB 21 straipsnyje. Todėl alyvų atliekų surinkimo 

tikslai pagerins 21 straipsnio įgyvendinimą ES valstybėse narėse. 
 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto f a papunktis (naujas) 

Direktyva 2008/98/EB 

11 straipsnio 5a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) 11 straipsnis papildomas šia 

dalimi: 

 5a. Tam, kad nustatytų tikslias 

nepavojingų komercinių ir pramonės 

atliekų perdirbimo tikslų pradines vertes, 

Komisija, remdamasi bendromis valstybių 

narių ataskaitomis, renka duomenis apie 

tokias atliekas. 

 Šiuos duomenis valstybės narės Komisijai 

pateikia elektroniniu būdu per šešis 

mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių 

duomenys renkami, pabaigos. Per du 

metus po to, kai duomenys bus surinkti, ir 

remiantis poveikio vertinimu Komisija 

apsvarstyto galimybę vėliausiai iki 

2025 m. nustatyti atskirus inertinių 

nepavojingų komercinių ir pramonės 

atliekų, bent jau popieriaus, metalo ir 

biologinių atliekų, perdirbimo tikslus; 

Or. en 
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Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

11 a straipsnio 1 dalies 1 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Skaičiuojant, ar 11 straipsnio 2 

dalies c ir d punktuose bei 11 straipsnio 3 

dalyje nustatyti tikslai pasiekti, 

1. Skaičiuojant, ar 11 straipsnio 2 

dalies c–dc punktuose bei 11 straipsnio 3 

dalyje nustatyti tikslai pasiekti, 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu patikslinama nuoroda į 11 straipsnio 2 dalies pakeitimą 
 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

11 a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(c) valstybės narės gali įtraukti 

produktus ir sudėtines dalis, kurias 

pakartotiniam naudojimui parengia 

pripažinti parengimo pakartotiniam 

naudojimui veiklos vykdytojai arba kurios 

pakartotiniam naudojimui parengiamos 

taikant užstato ir supirkimo sistemas. 

Skaičiuodamos patikslintą pakartotiniam 

naudojimui parengtų ir perdirbtų 

komunalinių atliekų procentinę dalį, kuri 

patikslinama atsižvelgiant į pakartotiniam 

naudojimui parengtų produktų ir 

sudėtinių dalių svorį, valstybės narės 

naudoja patikrintus veiklos vykdytojų 

pateiktus duomenis ir taiko VI priede 

pateiktą formulę. 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 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. 

Or. en 

 

Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas 

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 metalų, 

kurie perdirbti kartu vykdant energijos 

gavybą ir deginimą, svorio skaičiavimo 

metodika, įskaitant perdirbtų metalų 

kokybės kriterijus. 

Or. en 
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Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

11 b straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Bendradarbiaudama su Europos 

aplinkos agentūra, Komisija parengia 11 

straipsnio 2 dalies c ir d punktuose ir 11 

straipsnio 3 dalyje nustatytų tikslų 

įgyvendinimo pažangos ataskaitą vėliausiai 

likus trejiems metams iki tose nuostatose 

nustatytų terminų. 

1. Bendradarbiaudama su Europos 

aplinkos agentūra, Komisija parengia 11 

straipsnio 2 dalies c–dc punktuose ir 11 

straipsnio 3 dalyje nustatytų tikslų 

įgyvendinimo pažangos ataskaitą vėliausiai 

likus trejiems metams iki tose nuostatose 

nustatytų terminų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio pirmos dalies 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. Valstybės narės imasi priemonių, 

kuriomis užtikrinama, kad į vietos 

valdžios institucijų ir organizacijų, 

produktų gamintojo, teikiančio prekes 

Sąjungos rinkai, vardu įgyvendinančių 

didesnę gamintojo atsakomybę vykdomą 

atliekų tvarkymo subjektų atranką būtų 

įtrauktos socialinės sąlygos, kuriomis 

būtų remiamas socialinių įmonių 

vaidmuo.“ 

Or. en 
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Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

22 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. „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. 

1. „Valstybės narės užtikrina atskirą 

biologinių atliekų surinkimą, siekiant 

užtikrinti atitinkamus komposto kokybės 

standartus ir pasiekti 11 straipsnio 2 dalies 

a, c ir d punktuose bei 11 straipsnio 3 

dalyje nustatytus tikslus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 65 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 22 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

38 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija gali parengti gaires, 

nustatančias, kaip aiškinti pateiktas 

naudojimo ir šalinimo apibrėžtis. 

1. Komisija gali parengti gaires, 

nustatančias, kaip aiškinti pateiktas atliekų 

susidarymo prevencijos, pakartotinio 

naudojimo, naudojimo ir šalinimo 

apibrėžtis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

VI priedo antraštinė dalis 
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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 

11 straipsnio 3 dalį 

Perdirbtų komunalinių atliekų procentinės 

dalies apskaičiavimo metodas, taikomas 

pagal 11 straipsnio 2 dalies c ir d punktus ir 

11 straipsnio 3 dalį 

Or. en 

Pagrindimas 

Perdirbimo ir parengimo pakartotiniam naudojimui tikslų sujungimas prieštarauja ES atliekų 

hierarchijai, kadangi tuo būdu jų lygmuo tampa toks pats, o tai žvelgiant iš politinės 

perspektyvos yra nelogiška. Šios dvi veiklos rūšys yra savaime skirtingos. Nustačius atskirus 

komunalinių atliekų perdirbimo tikslus būtų padedama sumažinti galimybę atsirasti dideliems 

su svoriu susijusiems trūkumams ir vaizdą iškraipančiai duomenų painiavai, ir tai yra 

geriausias būdas nustatyti tikslinius kokybiško perdirbimo ir prevencijos taikant pakartotinį 

naudojimą tikslus. 
 

Pakeitimas 67 

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: 

Or. en 

Pagrindimas 

Perdirbimo ir parengimo pakartotiniam naudojimui tikslų sujungimas prieštarauja ES atliekų 

hierarchijai, kadangi tuo būdu jų lygmuo tampa toks pats, o tai žvelgiant iš politinės 

perspektyvos yra nelogiška. Šios dvi veiklos rūšys yra savaime skirtingos. Nustačius atskirus 

komunalinių atliekų perdirbimo tikslus būtų padedama sumažinti galimybę atsirasti dideliems 

su svoriu susijusiems trūkumams ir vaizdą iškraipančiai duomenų painiavai, ir tai yra 

geriausias būdas nustatyti tikslinius kokybiško perdirbimo ir prevencijos taikant pakartotinį 

naudojimą tikslus. 
 



 

PA\1093649LT.doc 41/41 PE582.196v01-00 

 LT 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

VI priedo 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 69 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

Annex VI – paragraph 2 a (new) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  

Or. en 

 

Pakeitimas 70 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

VI priedo 5 dalis 
 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

R – atitinkamais metais pakartotiniam 

naudojimui parengtų produktų ir 

sudedamųjų dalių svoris; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


