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1. Peticijos santrauka

Atsižvelgdamas į nuolat didėjantį pakuočių atliekų kiekį, peticijos pateikėjas skatina geresnę 
atliekų prevenciją, atliekų žaliavos antrinį panaudojimą ir palaiko gamintojų ir tiekėjų 
reikalavimus naudoti aplinkai nežalingas pakuotes. Kadangi peticijos pateikėjas nemano, kad 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų 
nuostatos yra pakankamai paveikios, jis prašo Europos Parlamento užtikrinti, kad būtų imtasi 
reikiamų priemonių siekiant pagerinti ES pakuočių atliekų prevencijos teisės aktus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Pakuočių atliekų susidarymo prevencija – vienas pagrindinių Direktyvos 94/62/EB dėl 
pakuočių ir pakuočių atliekų (Pakuočių direktyvos) tikslų1. Šiuo tikslu direktyvoje nustatyta, 
kad pakuotė galėtų būti pateikiama į rinką tik su sąlyga, kad ji atitinka visus šioje direktyvoje 
nustatytus esminius reikalavimus. Reikalaujama, be kita ko, kad pakuočių tūrį ir svorį ribotų 
minimalūs dydžiai, kurie yra būtini, kad pakuotės atitiktų saugos, higienos ir pakuojamam 
produktui keliamus bei vartotojui priimtinus reikalavimus. Darniajame Europos standarte 
EN 13428:2004 Pakuotė. Specialieji sudėties ir gamybos reikalavimai. Prevencija mažinant 

                                               
1 OL L 365, 1994 12 31, p. 10–23.
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žaliavų sąnaudas pateikti esminių direktyvoje nustatytų reikalavimų mažinti pakuočių atliekų 
kiekį atitikties kriterijai ir techniniai sprendimai. Į ES rinką pateiktų pakuočių gamintojai turi 
įrodyti, kad laikosi šių reikalavimų.
Valstybės narės yra atsakingos už Pakuočių direktyvos įgyvendinimą, jos tikrina, ar į rinką 
pateikti pakuočių produktai atitinka šioje direktyvoje nustatytus esminius reikalavimus, tarp jų 
reikalavimą mažinti pakuočių atliekų kiekį. Todėl nacionalinės valdžios institucijos ir teismai 
turi teisę tiesiogiai įsikišti tais atvejais, kai ekonominės veiklos vykdytojai nesilaiko 
nacionalinės teisės aktų, kuriais perkeliama Pakuočių direktyva. Pastaraisiais metais esama 
sėkmingo baudžiamojo persekiojimo dėl reikalavimo mažinti pakuočių atliekų kiekį 
nevykdymo pavyzdžių, pirmiausia Jungtinėje Karalystėje.

Be to, Pakuočių direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės įgyvendintų papildomas 
prevencines priemones, pvz., nacionalines prevencijos programas, gamintojų atsakomybės 
principu pagrįstus projektus arba fiskalines priemones.
Pakuočių direktyvą reikia vertinti kartu atsižvelgiant į kitas iniciatyvas.
Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų1 sustiprinamos nuostatos dėl atliekų prevencijos 
įpareigojant valstybes nares iki 2013 m. parengti nacionalines atliekų prevencijos programas, 
taip pat konkrečias atliekų prevencijos priemones. Komisija teiks rekomendacijas, kuriomis 
padės valstybėms narėms kurti atliekų prevencijos programas, ir sieks nustatyti tinkamus 
atliekų prevencijos priemonių kokybinius ir kiekybinius kriterijus.
Atsižvelgdama į tvaraus vartojimo bei gamybos veiksmų planą2, Komisija nagrinėja su 
vartojimu susijusius klausimus ir dirba su mažmeninės prekybos sektoriaus ir kitais 
pagrindiniais tiekimo grandinės bei vartotojų organizacijų atstovais, siekdama skatinti 
ekologiškų produktų pirkimą ir didinti jų tiekimo grandinių ekologiškumą. Šiuo tikslu 
sukurtas mažmeninės prekybos forumas3, kuris naudojamas kaip priemonė, padedanti 
mažmenininkams keistis geriausia patirtimi, siekiant nustatyti pažangesnę aplinkosaugos 
patirtį ir rasti sprendimus, kaip mažinti per didelį pakuočių naudojimą. Visų pirma 2011 m. 
vasario mėn. mažmeninės prekybos forumas surengs konkretų posėdį dėl geresnio pakuočių 
naudojimo ir atliekų mažinimo. Šia proga tikimės, kad pagrindinių suinteresuotųjų subjektų 
diskusijos padės nustatyti geriausios patirties pavyzdžius siekiant skatinti savanorišką tvaresnį 
pakuočių naudojimą Europos rinkoje.

Išvados

Pakuočių atliekų prevencija yra Pakuočių direktyvos pagrindas. Direktyvoje reikalaujama, 
kad pakuočių tūrį ir svorį ribotų minimalūs dydžiai, kurie yra būtini, kad pakuotės atitiktų 
saugos, higienos ir pakuojamam produktui keliamus bei vartotojui priimtinus reikalavimus.
Darniajame standarte EN 13428:2004 nustatyti techniniai šio reikalavimo vykdymo kriterijai.
Pakuočių produktus galima pateikti į ES rinką, tik jei jie atitinka minėtus reikalavimus.
Valstybės narės yra atsakingos už patikrą, kaip įmonės vykdo direktyvoje nustatytą 
reikalavimą mažinti pakuočių atliekų kiekį.“

                                               
1 OL L 312, 2008 11 22, p. 3; ö ia direktyva panaikinama Direktyva 2006/12/EB dėl atliekų.
2 http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm.
3 http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm.


