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Kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada rūšiuotoji makulatūra 

nebelaikoma atliekomis pagal Direktyvą 2008/98/EB, nustatymas  

2013 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos reglamento, kuriuo 

nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada rūšiuotoji makulatūra nebelaikoma 

atliekomis pagal Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų 6 straipsnio 1 dalį, projekto 

(D021155/01 – 2012/2742(RPS)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi kriterijai, pagal 

kuriuos nustatoma, kada rūšiuotoji makulatūra nebelaikoma atliekomis pagal Direktyvos 

2008/98/EB dėl atliekų 6 straipsnio 1 dalį (COM(2013)0502), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo mėn. paskelbtą Jungtinio tyrimų centro mokslinę ir 

techninę ataskaitą „Popieriaus atliekoms taikomi nebelaikymo atliekomis 

kriterijai. Techniniai pasiūlymai“, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų ir 

panaikinančią kai kurias direktyvas1, ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl 

atliekų vežimo2, ypač į jo 49 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Komisijos sprendimą 2011/753/ES, kuriuo nustatomos taisyklės ir 

skaičiavimo metodai, pagal kuriuos tikrinama, kaip siekiama Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų3, ypač jo 

2 straipsnio 2 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 26 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ 

pavyzdinė iniciatyva „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ (COM(2011)0021), 

– atsižvelgdamas į Direktyvos 2008/98/EB 39 straipsnyje nurodyto komiteto 2012 m. liepos 

9 d. pateiktą nuomonę, 

– atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio 

Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką4, 5a straipsnio 

4 dalies e punktą, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą, 

A. kadangi nebelaikymo atliekomis kriterijų nustatymas pagal Direktyvą 2008/98/EB gali 

būti svarbi priemonė antriniam perdirbimui ir antrinių žaliavų rinkai skatinti ir todėl gali 

pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą; 

                                                 
1  OL L 312, 2008 11 22, p. 3. 
2  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.  
3  OL L 310, 2011 11 25, p. 11. 
4  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. 



 

 

B. kadangi pasiūlytame Tarybos reglamente nustatyta, kad popieriaus atliekos, kurių 

nepopierinė sudedamoji dalis sudaro 1,5 % ar mažiau oro temperatūroje išdžiovinto 

popieriaus svorio, pagal tam tikrus kriterijus nebelaikomos atliekomis, jei jos naudojamos 

kaip popieriui gaminti skirtas popieriaus pluoštas;  

C. kadangi visas iš įvairių medžiagų pagamintas popierius, kurio (išdžiovinto oro 

temperatūroje) daugiau kaip 30 % svorio sudaro nepopierinės medžiagos, laikomas 

nepopierine sudedamąja dalimi; kadangi tipišką iš įvairių medžiagų pagamintą popierių 

sudaro vos 30 % ar mažiau nepopierinės medžiagos (24 % polietileno, 6 % aliuminio) ir 

dėl šios priežasties jis nebūtų laikomas nepopierine sudedamąja dalimi; kadangi todėl 

popieriaus atliekų srautą galėtų sudaryti bet koks iš įvairių medžiagų pagaminto 

popieriaus (turinčio didelę dalį nepopierinių sudedamųjų dalių, taip pat reikšmingą 

likutinių skysčių, maisto ir kitų jame esančių organinių medžiagų kiekį) kiekis ir šios 

atliekos galėtų nebebūti laikomos atliekomis, o vertinamos kaip produktas; 

D. kadangi pagal Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 17 punktą perdirbimas yra „bet kokia 

naudojimo operacija, kuria atliekų medžiagos perdirbamos į produktus ar medžiagas, 

panaudojamas pirminiais ar kitais tikslais“; 

E. kadangi reglamento projekte apibrėžta, jog popierius nebelaikomas atliekomis tuomet, kai 

rūšiuotoji makulatūra naudojama kaip popieriui gaminti skirtas popieriaus pluoštas, 

vadinasi, dar prieš jos perdirbimą popieriaus gamykloje; kadangi tai prieštarauja 

galiojančiai perdirbimo apibrėžčiai, pagal kurią atliekos turi būti perdirbamos;  

F. kadangi surinkus ir išrūšiavus buvo atliktas tik išankstinis tokių gautų atliekų apdirbimas 

(ne perdirbimas) ir jos negali būti naudojamos toliau jų neperdirbus; 

G. kadangi apibrėžiant nebelaikymą atliekomis prieš perdirbimą atsirastų problemų, susijusių 

su daugybe Bendrijos teisės aktų, pvz., teisės aktų dėl ekologinio ženklinimo, viešųjų 

pirkimų, ekologinio projektavimo ir REACH, kuriuose „perdirbimas“ apibrėžiamas kaip 

procesas, kurio rezultatas – jau paruoštas naudoti perdirbtas produktas, ir, be to, 

prieštarauja Komisijos sprendimo 2011/753/ES 2 straipsnio 2 daliai, kurioje „išankstinis 

apdirbimas“ aiškiai atskiriamas nuo „galutinio perdirbimo“; 

H. kadangi pagal Direktyvos 2008/98/EB 6 straipsnio 1 dalį tam tikros konkrečios atliekos 

nebelaikomos atliekomis, kai su jomis atliekama naudojimo, įskaitant perdirbimą, 

operacija ir jos atitinka konkrečius kriterijus, kurie turi būti parengti laikantis tam tikrų 

tame straipsnyje nustatytų sąlygų; kadangi šios sąlygos: a) medžiaga ar objektas atitinka 

produktams taikytinus galiojančius teisės aktus bei standartus (6 straipsnio 1 dalies 

c punktas) ir b) naudojant medžiagą ar objektą nebus padarytas bendras neigiamas 

poveikis aplinkai ar žmonių sveikatai (6 straipsnio 1 dalies d punktas); 

I. kadangi 1,5 % dydžio nepopierinės medžiagos kiekio ribinė vertė grindžiama Europos 

standartu EN 643; kadangi pagal Jungtinio tyrimų centro tyrimą šis standartas „yra 

svarbiausias veiksnys popieriaus atliekų prekyboje“ ir juo „tiksliai apibrėžiamas Europos 

standartinių atliekų rūšių sąrašas“; kadangi taikant šį standartą nebelaikymo atliekomis 

kriterijams nustatyti pažeidžiamas Direktyvos 2008/98/EB 6 straipsnio 1 dalies c punktas, 

kuriame aiškiai nurodomi produktams taikytini standartai, o ne atliekoms taikytini 

standartai; 



 

 

J. kadangi pagal atitinkamus popieriaus produktų standartus, pvz., neorganinių priemaišų 

standartą ISO 1762, regimų nešvarumų standartus ISO 5350/1 ir 5350/2 ir 

ekstrahuojamųjų medžiagų (mažos molekulinės masės angliavandenių) standartą 

ISO 624, reikalaujama, kad grynumas būtų 1 ppm, t. y. 15.000 kartų mažiau, nei siūloma; 

K. kadangi iš įvairių medžiagų pagaminto popieriaus įtraukimas prieštarauja Jungtinio 

tyrimų centro tyrime pateiktai aiškiai rekomendacijai, pagal kurią daugiasluoksnio 

popieriaus atliekos neatitinka nebelaikymo atliekomis kriterijų dėl jų keliamo papildomo 

pavojaus aplinkai šią medžiagą eksportuojant, ypač iš ES; 

L. kadangi, kaip nurodoma Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 49 straipsnio 2 dalyje, eksporto 

iš ES atveju, Sąjungoje esanti išsiuntimo kompetentinga institucija reikalauja ir stengiasi 

užtikrinti, kad eksportuojamos atliekos paskirties trečiojoje šalyje būtų tvarkomos 

aplinkai saugiu būdu, inter alia, sugebėdama įrodyti, kad priimančiosios įmonės įrenginys 

bus eksploatuojamas laikantis žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimų, kurie 

iš esmės yra tolygūs ES teisės aktuose nustatytiems reikalavimams; 

M. kadangi naudotam popieriui, įskaitant iš įvairių medžiagų pagaminto popieriaus atliekas, 

suteikus „nebelaikymo atliekomis“ statusą prieš jį tinkamai perdirbus, šia medžiaga būtų 

galima laisvai prekiauti pasaulinėse rinkose ir nebebūtų taikomos Reglamente dėl atliekų 

vežimo nustatytos apsaugos priemonės, susijusios su aplinkos atžvilgiu patikimu 

valdymu; kadangi Reglamente dėl atliekų vežimo nustatytų reikalavimų netaikant 

atliekoms, kurių sudėtyje daug nepopierinių medžiagų, kurių kiekis dėl to, kad nebus 

atsižvelgiama į iš įvairių medžiagų pagamintą popierių, gali gerokai viršyti 1,5 % ribinę 

vertę, akivaizdžiai rizikuojama pažeisti Direktyvos 2008/98/EB 6 straipsnio 1 dalies 

d punktą, pagal kurį naudojant medžiagą nebus padarytas bendras neigiamas poveikis 

aplinkai; 

N. kadangi, tikėtina, kad siūlomą tvarkymo sistemą siekiant parodyti atitiktį Tarybos 

reglamento projekto 3 straipsnyje nurodytiems kriterijams ir ypač nuostatai, kad 

nepopierinės medžiagos iš įvairių medžiagų pagaminto popieriaus siuntose yra skirtos 

naudoti, bus beveik neįmanoma taikyti atliekoms, kurios jau nelaikomos atliekomis ir 

todėl jomis laisvai prekiaujama, galbūt daug kartų keičiant savininkus, ir nė vienu atveju 

nereikalaujama atlikti aplinkos aspektu tinkamą šių medžiagų apdorojimą; 

O. kadangi skatinant plėtoti pasaulinę prekybą šiuo tariamai atliekomis nebelaikomu 

popieriumi nepaisant aplinkos ir sveikatos apsaugos priemonių būtų ne tik daromas 

neigiamas poveikis aplinkai jį vežant, bet ir sumažėtų Europoje perdirbamo popieriaus 

kiekis dėl sumažėjusio popieriaus atliekų kiekio, todėl popieriaus gamintojams Europoje 

tektų bent iš dalies pakeisti perdirbimą gamyba naudojant gryną pluoštą ir naudojant 

daugiau energijos bei išmetant daugiau anglies dioksido, o tai vėl prieštarautų 

reikalavimui vengti bendro neigiamo poveikio aplinkai; 

P. kadangi Komisijos komunikate „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ pateikta strategija, 

kuria siekiama, kad ES taptų žiedine ekonomika, grindžiama atliekas perdirbančia 

visuomene, kad atliekų susidarytų kuo mažiau ir kad jos būtų naudojamos kaip išteklius; 

kadangi dėl pasiūlytų nebelaikymo atliekomis kriterijų kyla pavojus, jog bus pakenkta 

tolesniam perdirbimo rodiklių gerinimui, ir tokiu būdu dabartinis pasiūlymas pažeistų 

Direktyvos 2008/98/EB 6 straipsnio 1 dalies d punktą; 



 

 

1. nepritaria, kad būtų priimtas Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomi kriterijai, pagal 

kuriuos nustatoma, kada rūšiuotoji makulatūra nebelaikoma atliekomis pagal Direktyvos 

2008/98/EB dėl atliekų 6 straipsnio 1 dalį; 

2. mano, kad Tarybos reglamento projektas neatitinka pagrindinio teisės akto esmės ir 

tikslo; 

3. mano, kad Tarybos reglamento projektas viršija pagrindiniu teisės aktu Komisijai 

suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus; 

4. mano, kad Komisija deramai neįvertino reglamento projekto poveikio popieriaus 

antriniam perdirbimui, popieriaus atliekų vertės grandinei, popieriaus atliekų vežimui ir 

bendram reglamento dėl aplinkos projekto poveikiui; skatina Komisiją persvarstyti 

reglamento projektą ir pagerinti siūlomą nelaikymo atliekomis kriterijų atsižvelgiant į 

šioje rezoliucijoje pateiktus prieštaravimus; 

5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 

vyriausybėms ir parlamentams. 

 


