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„8a straipsnis  

Bendrieji didesnės gamintojo 

atsakomybės sistemos reikalavimai 

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

pagal 8 straipsnio 1 dalį nustatytose 

didesnės gamintojo atsakomybės 

sistemose būtų:– 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; 

 

– nustatyti išmatuojami atliekų tvarkymo 

tikslai pagal atliekų hierarchiją, kuriais 

siekiama įgyvendinti bent kiekybinius 

sistemai taikomus tikslus, nustatytus šioje 

direktyvoje, Direktyvoje 94/6/EB, 

Direktyvoje 000/53/EB, Direktyvoje 

006/66/EB ir Direktyvoje 01/19/ES; 

 

– nustatyta ataskaitų teikimo sistema, 

skirta duomenims apie gamintojų, 

kuriems taikoma didesnės gamintojo 

atsakomybės sistema, Sąjungos rinkai 

pateiktus produktus rinkti. Šiems 
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produktams tapus atliekomis, 

užtikrinama, kad šioje sistemoje būtų 

registruojami duomenys apie tų atliekų 

surinkimą ir apdorojimą ir, prireikus, 

būtų konkrečiai nurodomi tų atliekinių 

medžiagų srautai; 

– taip pat užtikrinama, kad produktų 

gamintojams, taip pat ir mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms, būtų sudarytos 

vienodos sąlygos ir jie nebūtų 

diskriminuojami. 

 

2. Valstybės narės imasi reikiamų 

priemonių, kad užtikrintų, jog atliekų 

turėtojai, kuriems taikomos pagal 8 

straipsnio 1 dalį nustatytos didesnės 

gamintojo atsakomybės sistemos, būtų 

informuoti apie esamas atliekų surinkimo 

sistemas ir šiukšlių prevenciją. Valstybės 

narės taip pat imasi atitinkamų 

priemonių – ekonominių iniciatyvų ar 

reguliavimo nuostatų, – kad atliekų 

turėtojus paskatintų dalyvauti įvairiose 

įdiegtose atskiro atliekų surinkimo 

sistemose. 

 

3. Valstybės narės imasi reikiamų 

priemonių, kad užtikrintų, jog visos 

organizacijos, įsteigtos tam, kad produktų 

gamintojo vardu įgyvendintų didesnės 

gamintojo atsakomybės įpareigojimus: 

 

a) būtų aiškiai apsibrėžusios geografinę 

aprėptį ir su kokiais produktais bei 

medžiagomis jos dirba; 

 

b) turėtų reikiamas veiklos ir finansines 

priemones didesnės gamintojų 

atsakomybės įpareigojimams įgyvendinti; 

 

c) įdiegtų tinkamą savikontrolės 

mechanizmą ir reguliariai atliktų 

nepriklausomą auditą, kurio metu būtų 

įvertinama:– organizacijos finansų 

valdymas, įskaitant atitiktį 4 dalies a ir b 

punktuose nustatytiems reikalavimams; 

 

– pagal 1 dalies trečią įtrauką ir 

Reglamento (EB) Nr. 1013/006 

reikalavimus surinktų ir ataskaitose 
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pateikiamų duomenų kokybė; 

 d) viešai skelbtų informaciją apie:– 

nuosavybę ir narystę; 

– gamintojų sumokėtus finansinius 

įnašus; 

 

– atliekų tvarkymo subjektų atrankos 

tvarką. 

 

4. Valstybės narės imasi reikiamų 

priemonių, kad užtikrintų, jog finansiniai 

įnašai, gamintojų mokami siekiant 

įgyvendinti didesnės gamintojo 

atsakomybės įpareigojimus: 

 

a) apimtų visas Sąjungos rinkai 

pateikiamų produktų atliekų tvarkymo 

išlaidas, įskaitant visas šias išlaidas:– 

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; 

 

– tinkamos informacijos atliekų 

turėtojams teikimo pagal 2 dalį išlaidas; 

 

b) būtų moduliuojami remiantis realiomis 

pavienio produkto arba panašių produktų 

grupių gyvavimo ciklo pabaigos 

sąnaudomis, visų pirma atsižvelgiant į 

galimybes juos pakartotinai naudoti arba 

perdirbti; 

 

c) būtų grindžiami suteiktų paslaugų 

optimizuotomis sąnaudomis tais atvejais, 

kai viešieji atliekų tvarkymo subjektai yra 

atsakingi už didesnės gamintojo 

atsakomybės sistemos veiklos užduočių 

įgyvendinimą. 

 

5. Valstybės narės sukuria tinkamą 

stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo 

sistemą, kad užtikrintų, jog produktų 

gamintojai įgyvendintų jiems nustatytus 

didesnės gamintojų atsakomybės 

įpareigojimus, būtų tinkamai naudojamos 

finansinės priemonės ir visi su sistemos 

 



 

AM\1119856LT.docx  PE598.523v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

įgyvendinimu susiję subjektai teiktų 

patikimus duomenis. 

Jei valstybės narės teritorijoje didesnės 

gamintojų atsakomybės įpareigojimus 

gamintojų vardu įgyvendina daug 

organizacijų, valstybė narė įsteigia 

nepriklausomą instituciją, kuri prižiūri 

didesnės gamintojų atsakomybės 

įpareigojimų įgyvendinimą. 

 

6. Valstybės narės sukuria diskusijų 

forumą, kad užtikrintų reguliarų dialogą 

tarp suinteresuotųjų subjektų, susijusių su 

didesnės gamintojo atsakomybės sistemos 

įgyvendinimu, įskaitant privačiuosius ar 

viešuosius atliekų tvarkymo subjektus, 

vietos valdžios institucijas ir, prireikus, 

pripažintus parengimo pakartotiniam 

naudojimui veiklos vykdytojus. 

 

7. Valstybės narės imasi priemonių, 

kad užtikrintų, jog didesnės gamintojo 

atsakomybės sistemos, sukurtos iki [įrašyti 

datą, kuri yra aštuoniolika mėnesių po 

šios direktyvos įsigaliojimo dienos], šio 

straipsnio reikalavimus įvykdytų per 

dvidešimt keturis mėnesius nuo tos 

datos.“; 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Nors ir pripažįstant, kad didesnė gamintojo atsakomybė gali atlikti svarbų vaidmenį gerinant 

aplinkosauginį veiksmingumą, būtiniausių taikymo sąlygų įtraukimas yra pernelyg griežtas. 

Atliekų teisės aktuose daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama paskatų teikimui didesniam 

skaičiui geresnių kokybės sistemų, bet turėtų būti suteikta daugiau lankstumo jų kūrimui. 

Nustačius tikslinius rodiklius ir įtvirtinus principą „teršėjas moka“ nebūtina taikyti tokio 

griežto požiūrio ir nustatyti reikalavimų valstybių narių didesnės gamintojo atsakomybės 

sistemoms. 

 

 


