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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

2015 m. gruodžio 2 d. Europos Komisija patvirtino naują žiedinės ekonomikos dokumentų 

 

rinkinį, kurį sudaro Žiedinės ekonomikos veiksmų planas ir keturi teisėkūros pasiūlymai dėl 

atliekų. Šio pasiūlymo dėl teisės akto tikslas – nustatyti atliekų mažinimo tikslus, įskaitant su 

sąvartynais, pakartotiniu naudojimu ir antriniu perdirbimu susijusius tikslus, kuriuos reikia 

pasiekti iki 2030 m. Be to, pasiūlymu nustatomas plataus užmojo ir įtikimas ilgalaikis atliekų 

tvarkymo ir antrinio perdirbimo veiklos planas.  

 

Nors ITRE komitetas nusprendė padalinti dokumentų rinkinį į keturis atskirus dokumentus, 

jie yra glaudžiai susiję. Daugelis su statistika ir atliekų apibrėžtimis susijusių pokyčių 

pateikiami Atliekų pagrindų direktyvoje, o šiomis apibrėžtimis ir statistika grindžiami tikslai 

ir įsipareigojimai išdėstomi kitose trijose direktyvose. Todėl būtina užtikrinti visų dokumentų 

suderinamumą.  

 

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos persvarstytą pasiūlymą, kadangi jame 

išdėstytas platesnis, labiau holistinis ir realistiškesnis požiūris. Patikimas su atliekų valdymu 

susijusių statistinių duomenų pateikimas yra iš tiesų labai svarbus siekiant užtikrinti vienodas 

sąlygas visoms valstybėms narėms ir veiksmingą atliekų tvarkymą ES. Neabejotinai šioje 

srityje dar yra ką tobulinti. Europos Komisijos pasiūlyti tikslai turi būti plataus užmojo, bet 

realistiški ir įmanomi įgyvendinti visose valstybėse narėse, nes kitu atveju ES gali kilti vidaus 

rinkos susiskaidymo ir ne visa apimančios, taigi ir nevienodos pažangos šioje srityje pavojus. 

Tinkama tolesnės veiklos vykdymo kryptis – tai ilgalaikė vizija su pakankamai plataus 

užmojo tikslais. Vis dėlto, nuomonės referentas vis dar abejoja dėl tikslų nustatymo 

metodikos, nepaisant jų tinkamumo. Be to, surinkus patikimus ir palyginamus duomenis, bus 

būtina atitinkamu lygmeniu persvarstyti tikslus ir užmojus. Nuomonės referentas taip pat 

apgailestauja, kad visame pasiūlyme trūksta dėmesio švietimui ir informacijai, kurie turėtų 

sudaryti patį pertvarkos pagrindą.  

 

Iš dalies keičiančių direktyvų dėl atliekų sąvartynų tikslas – pagerinti atliekų tvarkymą ES 

nustatant sąvartynų apribojimus, kuriuos reikia įdiegti iki 2030 m., taip pat papildomus 

atskirai surenkamų atliekų, įskaitant biologines atliekas, apribojimus. Šiuo pasiūlymu turėtų 

būti skatinamas tolesnis atliekų rūšiavimas ir antrinis perdirbimas vadovaujantis atliekų 

hierarchija (žr. Atliekų pagrindų direktyvą). Nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą 

ir mano, kad apibrėžtys ir tiksli statistika yra visų atliekų srities teisės aktų kertiniai elementai 

ir yra būtini norint įvertinti pažangą siekiant atliekų srities teisės aktų ir žiedinės ekonomikos 

tikslų.  

 

Jis norėtų pabrėžti keitimosi informacija ir geriausia patirtimi svarbą ne tik ES lygmeniu, bet 

ir tarp įvairių ekonomikos sektorių, įskaitant atliekų pramonę ir finansinį sektorių. To galima 

pasiekti steigiant komunikacijos platformas, kurios padėtų ugdyti informuotumą apie naujus 

pramoninius sprendimus ir leistų geriau apžvelgti turimus pajėgumus bei remti pramonės 

simbiozę, kuri gali labai padėti pereiti prie labiau žiedinės ekonomikos. Nuomonės referentas 

taip pat mano, kad Komisijos skirti finansiniai ištekliai perėjimui prie tokios ekonomikos taip 

pat galėtų būti panaudoti mokslinių tyrimų projektams, kurių objektas – atliekų, ypač 

pavojingų, tvarkymas.  
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Jis palankiai vertina pasiūlymą supaprastinti valstybėms narėms nustatytą ataskaitų teikimo 

prievolę, nors kai kuriose Komisijos siūlomose dalyse nėra vienareikšmio aiškinimo. 

Komisija taip pat siūlo ataskaitų teikimo kas trejus metus sistemą, bet kyla klausimas, kaip šie 

terminai bus įgyvendinami praktiškai ir kada tas ataskaitų teikimo procesas prasidės po 

direktyvos perkėlimo, kad būtų suteikta pakankamai laiko svarstymams ir tolesnėms 

priemonėms, jei jų reikės.  

 

Nuomonės referentas remia biologinių atliekų šalinimo sąvartynuose apribojimus, bet mano, 

kad biologinės atliekos turėtų privalomai būti renkamos atskirai ir kad būtinybė šias atliekas 

rinkti atskirai privaloma tvarka turėtų būti dar labiau pabrėžtas Atliekų pagrindų direktyvoje. 

Todėl jis siūlys papildomus Atliekų pagrindų direktyvos pakeitimus dėl privalomo biologinių 

atliekų rinkimo atskirai, kad abu teisės aktai būtų aiškiai susieti.  

 

Absoliutus pagamintų atliekų kiekis valstybėse narėse labai skiriasi. Komisijos siūlomas su 

sąvartynais susijusių rodiklių apskaičiavimo metodas nepakankamai atspindi šiuos skirtumus. 

Nuomonės referentas mano, kad Komisija taip pat turėtų įvertinti dar vieną rodiklį, paremtą 

bendru atliekų, kurios gali būti šalinamos sąvartyne, kiekiu, apskaičiuotu kilogramais vienam 

asmeniui per metus. Tai leistų palyginti padėtį valstybėse narėse ir geriau įvertinti atliekų 

prevenciją, kuriai atliekų hierarchijoje suteikiamas aukščiausias laipsnis. Tokiu būdu būtų 

prisidėta ir prie bendro per metus pagaminto atliekų kiekio mažinimo. 

 

Nuomonės referentas norėtų pabrėžti būtinybę tinkamai įgyvendinti esamus atliekų srities 

teisės aktus ir užtikrinti jų vykdymą. Komisija, numatydama bet kokias kitas priemones, 

turėtų atsižvelgti į Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros išdėstytus 

įsipareigojimus. 

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 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) biologiškai skaidžios komunalinės 

atliekos sudaro didelę komunalinių atliekų 

dalį. Neapdorotų biologiškai skaidžių 

atliekų šalinimas sąvartynuose daro didelį 

neigiamą poveikį aplinkai, nes didina 

šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 

dujų kiekį ir teršia paviršinį bei požeminį 

vandenį, dirvožemį ir orą. Nors 

Direktyvoje 1999/31/EB jau nustatytos 

biologiškai skaidžių atliekų šalinimo 

sąvartynuose mažinimo užduotys, tikslinga 

(6) biologiškai skaidžios komunalinės 

atliekos sudaro didelę komunalinių atliekų 

dalį. Neapdorotų biologiškai skaidžių 

atliekų šalinimas sąvartynuose daro didelį 

neigiamą poveikį aplinkai, nes didina 

šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 

dujų kiekį ir teršia paviršinį bei požeminį 

vandenį, dirvožemį ir orą. Nors 

Direktyvoje 1999/31/EB jau nustatytos 

biologiškai skaidžių atliekų šalinimo 

sąvartynuose mažinimo užduotys, tikslinga 
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apribojimus išplėsti uždraudžiant 

sąvartynuose šalinti biologiškai skaidžias 

atliekas, kurios atskirai surinktos pagal 

Direktyvos 2008/98/EB 22 straipsnį; 

apribojimus išplėsti uždraudžiant 

sąvartynuose šalinti biologiškai skaidžias 

atliekas, kurios turėtų būti atskirai 

surinktos pagal Direktyvos 2008/98/EB 22 

straipsnį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) progresyviai mažinti sąvartynuose 

šalinamų atliekų kiekį yra būtina siekiant 

užkardyti žalingą poveikį žmonių sveikatai 

bei aplinkai ir užtikrinti, kad ekonomiškai 

vertingos atliekose esančios medžiagos 

būtų laipsniškai ir veiksmingai naudojamos 

tinkamai tvarkant atliekas ir atsižvelgiant į 

atliekų hierarchiją. Mažinant atliekų 

šalinimą sąvartynuose reikėtų vengti 

pernelyg išplėsti galutinių atliekų 

apdorojimo – energijos gavybos iš atliekų 

arba neapdorotų komunalinių atliekų 

paprastesnio mechaninio biologinio 

apdorojimo – įrenginių pajėgumą, nes tai 

gali pakenkti ilgalaikiam Sąjungos 

pasirengimui įgyvendinti Direktyvos 

2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytus 

komunalinių atliekų pakartotinio 

naudojimo ir perdirbimo tikslus. Dėl tos 

pačios priežasties ir taip pat siekiant 

užkardyti žalingą poveikį žmonių sveikatai 

ir aplinkai – nors valstybės narės turėtų 

imtis visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad 

sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos 

atliekos, šiam įpareigojimui laikytis 

neturėtų būti telkiama pernelyg daug 

komunalinių galutinių atliekų apdorojimo 

pajėgumų. Be to, siekiant suderinti 

Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje 

nustatytus tikslus ir šios direktyvos 5 

straipsnyje apibrėžtą atliekų šalinimo 

sąvartynuose mažinimo užduotį ir 

(8) progresyviai mažinti sąvartynuose 

šalinamų atliekų kiekį yra būtina siekiant 

užkardyti žalingą poveikį žmonių sveikatai 

bei aplinkai ir užtikrinti, kad ekonomiškai 

vertingos atliekose esančios medžiagos 

būtų laipsniškai ir veiksmingai naudojamos 

tinkamai tvarkant atliekas ir atsižvelgiant į 

atliekų hierarchiją, kaip nurodyta 

Direktyvoje 2008/98/EB. Toks 

progresyvus atliekų šalinimas 

sąvartynuose iš esmės pakeis atliekų 

tvarkymą daugelyje valstybių narių. 

Turint geresnę atliekų rinkimo ir 

tvarkymo statistiką, turėtų būti įmanoma 

išvengti pernelyg didelio galutinių atliekų 

apdorojimo – energijos gavybos iš atliekų 

arba neapdorotų komunalinių atliekų 

paprastesnio mechaninio biologinio 

apdorojimo – įrenginių pajėgumo 

išplėtimo, nes tai gali pakenkti ilgalaikiam 

Sąjungos pasirengimui įgyvendinti 

Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje 

nustatytus komunalinių atliekų pakartotinio 

naudojimo ir perdirbimo tikslus. Dėl tos 

pačios priežasties ir taip pat siekiant 

užkardyti žalingą poveikį žmonių sveikatai 

ir aplinkai – nors valstybės narės turėtų 

imtis visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad 

sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos 

atliekos, šiam įpareigojimui laikytis 

neturėtų būti telkiama pernelyg daug 

komunalinių galutinių atliekų apdorojimo 
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užtikrinti koordinuotą šiems tikslams 

pasiekti ir šiai užduočiai įvykdyti būtinos 

infrastruktūros ir investicijų planavimą, 

valstybėms narėms, kurioms gali būti 

skirtas papildomas laikas komunalinių 

atliekų perdirbimo tikslams pasiekti, turėtų 

būti skirtas papildomas laikas ir šioje 

direktyvoje nustatytai 2030 m. atliekų 

šalinimo sąvartynuose mažinimo užduočiai 

pasiekti; 

pajėgumų ir jis padės pasiekti geresnės 

išrūšiuotos medžiagos kokybės. Be to, 

siekiant suderinti Direktyvos 2008/98/EB 

11 straipsnyje nustatytus tikslus ir šios 

direktyvos 5 straipsnyje apibrėžtą atliekų 

šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotį ir 

užtikrinti koordinuotą šiems tikslams 

pasiekti ir šiai užduočiai įvykdyti būtinos 

infrastruktūros ir investicijų planavimą, 

valstybėms narėms, kurioms gali būti 

skirtas papildomas laikas komunalinių 

atliekų perdirbimo tikslams pasiekti, turėtų 

būti skirtas papildomas laikas ir šioje 

direktyvoje nustatytai 2030 m. atliekų 

šalinimo sąvartynuose mažinimo užduočiai 

pasiekti. Taip pat būtina užtikrinti 

koordinuotą atliekų gabenimo Sąjungos 

viduje planavimą, kad atliekos būtų 

tvarkos ekonomiškai efektyviausiu ir 

tvariausiu būdu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) Komisija turėtų įvertinti, ar reikia 

įdiegti dar vieną tikslą – bendrą atliekų, 

kurios gali būti šalinamos sąvartyne, 

kiekį, apskaičiuotą kilogramais vienam 

asmeniui per metus. Toks tikslas leistų 

palyginti padėtį valstybėse narėse ir 

geriau įvertinti atliekų prevenciją, kuriai 

atliekų hierarchijoje suteikiamas 

aukščiausias laipsnis. Tokiu būdu būtų 

prisidėta ir prie bendro per metus 

pagaminto atliekų kiekio mažinimo; 

Or. en 
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Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8b) siekdama padėti siekti Direktyvos 

1999/31/EB tikslų, Komisija turėtų 

skatinti valstybių narių ir įvairių 

ekonomikos sektorių, įskaitant atliekų 

pramonę ir finansinį sektorių, veiklos 

koordinavimą ir keitimąsi informacija ir 

geriausia praktika. To būtų galima 

pasiekti steigiant komunikacijos 

platformas, kurios padėtų ugdyti 

informuotumą apie naujus pramoninius 

sprendimus ir leistų geriau apžvelgti 

turimus pajėgumus, taip pat padėtų susieti 

atliekų pramonę ir finansinį sektorių ir 

remti pramonės simbiozę; 

Or. en 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8c) labai svarbu užtikrinti, kad esami 

atliekų srities teisės aktai būtų teisingai 

įgyvendinami ir vykdomi; 

Or. en 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) valstybių narių teikiami statistiniai 

duomenys yra labai svarbūs Komisijai 

(11) valstybių narių teikiami statistiniai 

duomenys yra labai svarbūs Komisijai 
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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; siekiant užtikrinti 

veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę 

palyginti valstybių narių duomenis, 

svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi 

atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. 

Todėl valstybių narių turėtų būti 

reikalaujama rengiant Direktyvoje 

1991/31/EB nustatytų užduočių vykdymo 

ataskaitas naudoti Komisijos ir valstybių 

narių nacionalinių statistikos biurų 

parengtą naujausią metodiką; 

vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi 

atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų 

kokybei, patikimumui ir palyginamumui 

pagerinti reikėtų visus atliekų duomenis 

teikti pagal vieno langelio principą – šią 

funkciją turėtų atlikti Eurostatas, 

panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo 

reikalavimus, standartizuoti nacionalines 

ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti 

reikalavimą rengti duomenų kokybės 

patikrų ataskaitas. siekiant užtikrinti 

veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę 

palyginti valstybių narių duomenis, 

svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi 

atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. 

Todėl valstybių narių turėtų būti 

reikalaujama rengiant Direktyvoje 

1991/31/EB nustatytų užduočių vykdymo 

ataskaitas naudoti Komisijos ir valstybių 

narių nacionalinių statistikos biurų 

parengtą naujausią metodiką; 

Or. en 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) pavojingų atliekų, surenkamų 

kartu su komunalinėmis atliekomis, 

šalinimas sąvartynuose kelia pavojų 

žmonių sveikatai ir aplinkai. Sumažinti 

tokių atliekų šalinimą sąvartyne padėtų 

pavojingų atliekų tvarkymo mokslinių 

tyrimų programos. Todėl tokioms 

programoms remti galėtų būti 

naudojamos Sąjungos lėšos, skirtos 

perėjimui prie žiedinės ekonomikos; 

Or. en 
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Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (16a) 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 

pačiame susitarime nurodytas gaires; 

Or. en 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis 

Direktyva 1999/31/EB 

5 straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Vėliausiai iki 2024 m. gruodžio 31 

d. Komisija apsvarsto 5 dalyje nustatytą 

užduotį ketindama ją sumažinti ir įvesti 

kitų nepavojingų atliekų (ne komunalinių) 

šalinimo sąvartynuose apribojimus. Tuo 

tikslu Europos Parlamentui ir Tarybai 

nusiunčiama Komisijos ataskaita, jei reikia, 

su pasiūlymu. 

7. Vėliausiai iki 2024 m. gruodžio 31 

d. Komisija apsvarsto 5 dalyje nustatytą 

užduotį ketindama ją sumažinti ir įvesti 

kitų nepavojingų atliekų (ne komunalinių) 

šalinimo sąvartynuose apribojimus. Be to, 

Komisija įvertina, ar reikia įdiegti bendro 

atliekų, kurios gali būti šalinamos 

sąvartyne, kiekio, apskaičiuoto 

kilogramais vienam asmeniui per metus, 

tikslą. Tuo tikslu Europos Parlamentui ir 

Tarybai nusiunčiama Komisijos ataskaita, 

jei reikia, su pasiūlymu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 
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Direktyva 1999/31/EB 

 14 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a) Įterpiamas šis straipsnis: 

 „14a straipsnis 

 Perėjimo prie labiau žiedinės ekonomikos 

skatinimo priemonės 

 1. Siekdamos prisidėti prie šioje 

direktyvoje išdėstytų tikslų, valstybės 

narės naudojasi IIIa priede nurodytomis 

priemonėmis. 

 2. Valstybės narės praneša Komisijai apie 

konkrečias priemones, kurias jos taiko 

pagal 1 dalį, iki [įrašyti datą: aštuoniolika 

mėnesi po šios direktyvos įsigaliojimo 

dienos] ir po to kas penkerius metus.“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas) 

Direktyva 1999/31/EB  

III a priedas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 10a)  Pridedamas IIIa priedas, kurio 

tekstas išdėstytas šios direktyvos priede. 

Or. en 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

Priedas (naujas) 

Direktyva 1999/31/EB  

III a priedas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 PRIEDAS 
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 Pridedamas šis IIIa priedas: 

 „IIIa priedas 

 Perėjimo prie labiau žiedinės ekonomikos 

skatinimo priemonės 

 1. Ekonominės priemonės: 

 1.1. laipsniškas visų kategorijų atliekų 

(komunalinių, inertinių ir kt.) šalinimo 

sąvartynuose mokesčių ir (arba) rinkliavų 

didinimas; 

 1.2. deginimo mokesčių ir (arba) rinkliavų 

nustatymas arba didinimas arba specialūs 

draudimai deginti perdirbimui tinkamas 

atliekas; 

 1.3. laipsniškas sistemų „mokėk už tiek, 

kiek išmeti“, kuriomis komunalinių 

atliekų gamintojai skatinami mažinti, 

pakartotinai naudoti ir perdirbti savo 

atliekas, išplėtimas visoje valstybių narių 

teritorijoje; 

 1.4. priemonės, kuriomis didinamas 

esamų ir būsimų gamintojo atsakomybės 

sistemų išlaidų veiksmingumas; 

 1.5. gamintojo atsakomybės sistemų 

taikymo srities išplėtimas įtraukiant 

naujus atliekų srautus; 

 1.6. vietos valdžios institucijoms skirtos 

ekonominės iniciatyvos, kuriomis 

siekiama skatinti prevenciją, rengti ir 

intensyviau įgyvendinti atskiro surinkimo 

sistemas; 

 1.7. pakartotinio naudojimo sektoriaus 

plėtojimo rėmimo priemonės; 

 1.8. atliekų hierarchijos neatitinkančių 

kenksmingų subsidijų panaikinimo 

priemonės; 

 2. Kitos priemonės 

 2.1. techninės ir fiskalinės priemones, 

kuriomis skatinamas rinkų, skirtų 

pakartotinai naudojamiems produktams ir 

perdirbtoms (taip pat į kompostą 

paverstoms) medžiagoms, plėtojimas ir 

kuriomis gerinama perdirbtų medžiagų 

kokybė; 
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 2.2. priemonės, kuriomis didinamas 

visuomenės informuotumas apie tinkamą 

atliekų tvarkymą ir šiukšlių kiekio 

mažinimą, įskaitant ad hoc kampanijas, 

kuriomis siekiama užtikrinti atliekų 

mažinimą vietoje ir aktyvų dalyvavimą 

atskiro surinkimo sistemose; 

 2.3. priemonės, kuriomis užtikrinamas 

tinkamas visų atliekų tvarkyme 

dalyvaujančių kompetentingų institucijų 

veiklos derinimas, taip pat kitų 

svarbiausių suinteresuotųjų subjektų 

dalyvavimas; 

 2.4. Europos struktūrinių ir investicijų 

fondų naudojimas finansuojant atliekų 

tvarkymo infrastruktūros, kurios reikia 

siekiant įgyvendinti atitinkamus tikslus, 

plėtojimą; 

 2.5. komunikacijos platformų kūrimas 

siekiant skatinti pramonės sektorių ir 

valstybių narių keitimąsi geriausia 

patirtimi; 

 2.6. bet kokios kitos alternatyvios arba 

papildomos priemonės, kuriomis siekiama 

to paties tikslo.“ 

Or. en 

 


