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Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 52
1 nurodomoji dalis

Atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį ir ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

Atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį ir ypač į jos 133 straipsnį ir 175 
straipsnio 1 dalį,

Or. en

Pagrindimas

Nurodant V antraštinės dalies nuostatų dėl atliekų išvežimo iš Bendrijos į trečiąsias šalis, V 
antraštinės dalies nuostatų dėl atliekų įvežimo į Bendriją iš trečiųjų šalių ir VI antraštinės 
dalies nuostatų dėl atliekų tranzito per Bendrijos teritoriją vežant jas iš trečiųjų šalių ir į jas 
teisinį pagrindą, reikia paminėti ir 133 straipsnį.
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Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 53
5 konstatuojamosios dalies a punktas (nauja)

(5a) Bendrija pasirašė 2001 m. gegužės 
22 d. Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų 
organinių teršalų.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinama ankstesnė Komisijos nuoroda į Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių 
teršalų (POT), aiškiai teigianti, kad pagal Stokholmo konvenciją leisti šias atliekas panaudoti, 
perdirbti, atnaujinti ar pakartotinai naudoti yra neteisėta. Ši nuoroda būtina siekiant išvengti 
galimo klaidingo EB reglamento dėl POT supratimo.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 54
19 konstatuojamoji dalis

(19) Pašalinimui skirtų atliekų vežimo 
atveju, valstybės narės, atsižvelgdamos į 
1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 
75/442/EEB dėl atliekų1, galėtų Bendrijos ir 
nacionaliniu lygiu įdiegti artumo, 
panaudojimo prioriteto ir ekonominio 
savarankiškumo principus imdamosi 
priemonių pagal Sutartį, kuriomis siekiama 
visai ar iš dalies uždrausti tokį vežimą, arba 
sistemingai jam prieštarauti.  Taip pat 
reikėtų atsižvelgti į Direktyvoje 75/442/EEB 
nustatytą reikalavimą, kad valstybės narės 
sukurtų integruotą ir pakankamą atliekų 
šalinimo įrenginių tinklą, kad Bendrija, kaip 
visuma, galėtų pasikliauti savo išgalėmis 
šalinti atliekas, o valstybės narės tokio tikslo 
siektų individualiai, atsižvelgiant į 
geografines sąlygas ar tam tikros rūšies 
atliekoms reikalingus specializuotus 
įrenginius. Valstybės narės taip pat turėtų 
galėti užtikrinti, kad atliekų tvarkymo 
įrenginiuose, kuriems taikoma 1996 m. 
rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB 

(19) Pašalinimui skirtų atliekų vežimo 
atveju, valstybės narės, atsižvelgdamos į 
1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 
75/442/EEB dėl atliekų1, turėtų Bendrijos ir 
nacionaliniu lygiu vadovautis artumo, 
pakartotinio naudojimo ir panaudojimo 
prioriteto ir ekonominio savarankiškumo 
principais imdamosi priemonių pagal 
Sutartį, kuriomis siekiama visai ar iš dalies 
uždrausti tokį vežimą, arba sistemingai jam 
prieštarauti. Taip pat reikėtų atsižvelgti į 
Direktyvoje 75/442/EEB nustatytą 
reikalavimą, kad valstybės narės sukurtų 
integruotą ir pakankamą atliekų naikinimo 
įmonių tinklą, kad Bendrija, kaip visuma, 
galėtų pasikliauti savo išgalėmis naikinti
atliekas, o valstybės narės tokio tikslo siektų 
individualiai, atsižvelgiant į geografines 
sąlygas ar tam tikros rūšies atliekoms 
reikalingas specializuotas įmones. Valstybės 
narės taip pat turėtų galėti užtikrinti, kad 
atliekų tvarkymo įmonėse, kurioms taikoma 
1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 
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dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės1, būtų taikomi geriausi prieinami 
metodai, kaip apibrėžta toje direktyvoje, 
laikantis įrenginiui suteikto leidimo, ir kad 
atliekos būtų tvarkomos laikantis Bendrijos 
teisės aktuose šalinimo operacijoms 
nustatytų teisiškai privalomų aplinkos 
apsaugos standartų.

96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės1, būtų taikomi geriausi prieinami 
metodai, kaip apibrėžta toje direktyvoje, 
laikantis perdirbimo įmonei suteikto 
leidimo, ir kad atliekos būtų tvarkomos 
laikantis Bendrijos teisės aktuose naikinimo
operacijoms nustatytų teisiškai privalomų 
aplinkos apsaugos standartų.

Or. en

Pagrindimas

Šiame dokumente be reikalo nepaminėtas pakartotinis perdirbimas; jis turėtų būti laikomas 
prioritetiniu, kadangi daugeliu atvejų jis yra aplinkosaugos požiūriu geriausias atliekų 
tvarkymo būdas.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 55
20 konstatuojamoji dalis

(20) Vežant panaudojimui skirtas atliekas, 
valstybės narės turėtų galėti užtikrinti, kad 
atliekų tvarkymo įrenginiuose, kuriems 
taikoma Direktyva 96/61/EB, būtų taikomi 
geriausi prieinami metodai, kaip apibrėžta 
toje direktyvoje, laikantis įrenginiui suteikto 
leidimo.  Valstybės narės taip pat turėtų 
galėti užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos 
laikantis Bendrijos teisės aktuose 
panaudojimo operacijoms nustatytų teisiškai 
privalomų aplinkos apsaugos standartų ir, 
atsižvelgiant į Direktyvos 75/442/EEB 7 
straipsnio 3 dalį, atliekos būtų tvarkomos 
pagal atliekų tvarkymo planus, sukurtus 
pagal tą direktyvą, siekiant užtikrinti 
Bendrijos teisės aktuose nustatytų teisiškai 
privalomų panaudojimo ar perdirbimo 
įpareigojimų įgyvendinimą.

(20) Veždamos perdirbimui skirtas atliekas, 
valstybės narės turi vadovautis ekonominio 
savarankiškumo, artumo ir pakartotinio 
naudojimo prioriteto principais ir turėtų 
galėti užtikrinti, kad atliekų tvarkymo 
įmonėse, kurioms taikoma direktyva 
96/61/EB, būtų taikomi geriausi prieinami 
metodai, kaip apibrėžta toje direktyvoje, 
laikantis įmonei suteikto leidimo. Valstybės 
narės taip pat turėtų galėti užtikrinti, kad 
atliekos būtų tvarkomos laikantis Bendrijos 
teisės aktuose perdirbimo operacijoms 
nustatytų teisiškai privalomų aplinkos 
apsaugos standartų ir, atsižvelgiant į 
Direktyvos 75/442/EEB 7 straipsnio 3 dalį, 
atliekos būtų tvarkomos pagal atliekų 
tvarkymo planus, sukurtus pagal tą 
direktyvą, siekiant užtikrinti Bendrijos teisės 
aktuose nustatytų teisiškai privalomų 
panaudojimo ar perdirbimo įpareigojimų 
įgyvendinimą.

Or. en
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Pagrindimas

Kaip ir 2 pakeitimo, kuriuo keičiama 19 konstatuojamoji dalis.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 56
32 konstatuojamosios dalies a punktas (nauja)

(32a) Būtina parengti gaires, padedančias 
nustatyti, kada laivas arba transporto 
priemonė tampa atlieka pagal direktyvos 
75/442/EEB 1 straipsnio a dalį, kad būtų 
užkirstas kelias apeiti šį Reglamentą. 

Or. en

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu priimtą 111 pakeitimą; suderinamas su pranešėjo 
siūlomu ?? straipsnio 5 dalies a punkto (naujo) pakeitimu. 

Atliekų gabenimo požiūriu, laivai yra ypatinga transporto priemonė. Jie plaukioja po visą 
pasaulį, todėl atliekomis gali būti pripažinti bet kurioje pasaulio vietoje. Norėdami išvengti 
ekologiško jų, kaip atliekų, šalinimo išlaidų, savininkai paprasčiausiai gali jų eksploataciją 
baigti kokioje nors trečiojoje šalyje, kurioje galioja švelnesnės atliekų tvarkymo taisyklės, ir 
grįžę pripažinti juos atliekomis. Todėl laivų, atitinkančių atliekų apibrėžimą, savininkai gali 
apeiti teisės aktus dėl atliekų, taip pat ir šį reglamentą dėl atliekų vežimo. Todėl reikia gairių 
šiai teisės aktų spragai užpildyti, ypač turint mintyje tai, kad yra daug senų laivų, kurie jau 
turėtų būti išmesti į atliekas, o daugelyje jų yra daug pavojingų medžiagų.  Panaši padėtis, tik 
ne tokia rimta, yra ir su naudoti nebetinkamomis transporto priemonėmis.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 57
1 straipsnio 2 dalies a punktas

a) tarp valstybių narių, Bendrijoje ar 
tranzitu per trečiąsias šalis;

a) tarp valstybių narių, tranzitu arba ne per 
kitas valstybes nares arba trečiąsias šalis;

aa) valstybių narių teritorijose tranzitu per 
kitas valstybes nares arba trečiąsias šalis;
(ab) tik valstybių narių teritorijose; tokiam 
vežimui taikomas tik 32 straipsnis;
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Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas. 1 straipsnio 2 dalies b, c ir d punktai atitinkamai susiję su IV, V ir VI 
antraštinėmis dalimis. 1 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti išsamiau suformuluotas, kad 
būtų aišku, jog jis susijęs ir su II, ir su III antraštinėmis dalimis, ir kas konkrečiai susiję. 
Naujieji punktai a ir aa susiję su II antraštine dalimi, o naujasis punktas ab – su III antraštine 
dalimi; be to, jis dubliuoja 1 straipsnio 5 dalį, kuri gali būti išbraukta.

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González, Avril Doyle

Pakeitimas 58
1 straipsnio 3 dalies d punktas

d) vežimams, kuriems taikomi reglamento 
(EB) Nr. 1774/2002 patvirtinimo
reikalavimai;

d) gyvulinės kilmės šalutinių produktų 
vežimams, kuriems taikomi reglamento (EB) 
Nr. 1774/2002 reikalavimai;

Or. en

Pagrindimas

Gyvulinės kilmės šalutinių produktų reglamente 1774/2002/EB nustatomos aiškios taisyklės, 
kaip vežti, perdirbti ir kontroliuoti įvairių kategorijų gyvulinės kilmės šalutinius produktus, 
įskaitant taisykles dėl sandariai uždaromų indų/transporto priemonių, griežto atsekamumo ir 
dokumentų vežant juos tranzitu po ES ir įvežant iš trečiųjų šalių, bei dėl jų apskaitos.  
Gyvulinės kilmės šalutiniai produktai yra ES ANIMO sistemos (būsimos TRACES sistemos) 
dalis, pagal kurią taip pat kontroliuojamas jų vežimas. Jau ir taip griežtai kontroliuojamų 
gyvulinės kilmės šalutinių produktų įtraukimas į šio atliekų vežimą reglamentuojančio teisės 
akto taikymo sritį reikštų dubliavimą ir pramonei užkrautų bereikalingą finansinę naštą, 
neužtikrinant jai jokios pridėtinės vertės.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 59
1 straipsnio 3 dalies e punktas

e) vežant direktyvos 75/442/EEB 2 
straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas 
atliekas, kai tokiam vežimui taikomi kiti 
panašias nuostatas turintys Bendrijos teisės 
aktai;

e) vežant direktyvos 75/442/EEB 2 
straipsnio 1 dalies b punkto ii, iv ir v 
papunkčiuose nurodytas atliekas, kai tokiam 
vežimui taikomi kiti panašias nuostatas 
turintys Bendrijos teisės aktai;

Or. en
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Pagrindimas

Nuostatų dubliavimo vengimas. Remiantis 1 straipsnio 3 dalies c punktu, radioaktyviosios 
atliekos (plg. direktyvos 75/442/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis) jau nepatenka į 
šio teisės akto taikymo sritį, o gyvulinės kilmės šalutiniai produktai (tarp jų – gyvūnų 
skerdimo atliekos ir fekalinės medžiagos, t.t.; plg. direktyvos 75/442/EB 2 straipsnio 1 dalies 
b punkto iii papunktis) į ją nepatenka pagal 1 straipsnio 3 dalies d punktą.  

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 60
1 straipsnio 3 dalies g punkto a papunktis (naujas)

ga) vežant atliekas valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Atliekų vežimo reglamentas turėtų būti taikomas tik tiems atliekų vežimams, kai kertamos 
valstybių narių ir ES sienos. Kai atliekos vežamos nekertant valstybės narės sienų, taikomi 
kiti teisės aktai dėl atliekų.

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 61
1 straipsnio 5 dalis

5. 5. Valstybėje narėje vežamoms atliekoms 
taikomos tik 32 straipsnio nuostatos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su pakeitimu, kuriuo įterpiamas 1 straipsnio 3 dalies g punkto a 
papunktis (naują).
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Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 62
1 straipsnio 5 dalis

5. 5. Valstybėje narėje vežamoms atliekoms 
taikomos tik 32 straipsnio nuostatos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas. 1 straipsnio 2 dalies b, c ir d punktai atitinkamai susiję su IV, V ir VI 
antraštinėmis dalimis. 1 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti išsamiau suformuluotas, kad 
būtų aišku, jog jis susijęs ir su II, ir su III antraštinėmis dalimis, ir kas konkrečiai susiję. 
Naujieji punktai a ir aa susiję su II antraštine dalimi, o naujasis punktas ab – su III antraštine 
dalimi; be to, jis dubliuoja 1 straipsnio 5 dalį, kuri gali būti išbraukta.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 63
2 straipsnio 14 punktas

14) "gavėjas" – tai paskirties šalies 
jurisdikcijai priklausantis asmuo ar įmonė, 
kuriam atliekos siunčiamos panaudoti ar 
šalinti;

14) „gavėjas“ – tai vienas iš žemiau 
išvardintų paskirties šalies jurisdikcijai 
priklausančių asmenų ar įmonių:

a) asmuo arba įmonė, kuriai siunčiamos 
atliekos ir kuri šias atliekas perdirba arba 
sunaikina (perdirbimo įmonė); arba
b) registruotas prekiautojas, perdirbimo 
įmonės raštu įgaliotas veikti jos vardu kaip 
gavėjas; arba 
c) registruotas tarpininkas, perdirbimo 
įmonės raštu įgaliotas veikti jos vardu kaip 
gavėjas.
Neteisėto vežimo atveju, kai gavėjo vardu 
veikia b arba c punktuose nurodyti 
prekiautojas arba tarpininkas, gavėju pagal 
šį reglamentą laikoma perdirbimo įmonė, 
įgaliojusi minėtą prekiautoją ar tarpininką 
veikti jos vardu;

Or. en
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Pagrindimas

Remiantis Bazelio konvencija (Konvencijos 2 straipsnio 16 ir 19 dalimis) ir EBPO sprendimu 
(nuostatomis apie pripažintą prekiautoją), prekiautojas arba tarpininkas gali veikti kaip 
gavėjas. Tai turi būti patikslinta 2 straipsnio 14 punkte. Šio pakeitimo formuluotė atitinka 2 
straipsnio 15 punkte pateikto pranešėjo apibrėžimo formuluotę.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pakeitimas 64
2 straipsnio 15 punktas

15) „pranešėjas“ – tai: 15) „pranešėjas“ – tai:

a) kai krovinio kilmės šalis yra valstybė narė 
– bet kuris tos valstybės narės jurisdikcijoje 
esantis fizinis ar juridinis asmuo, kuris 
ketina vežti atliekas arba ketina užsakyti 
atliekų vežimą, ir kuriam numatyta pareiga 
pranešti. Pranešėju laikomas vienas iš 
toliau išvardytų asmenų ar įstaigų, 
laikantis šiame sąraše nustatytos 
hierarchijos:

i) kai krovinio kilmės šalis yra valstybė narė 
– bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuriam 
taikomi tos šalies įstatymai ir kuris ketina 
vežti atliekas arba ketina užsakyti atliekų 
vežimą, ir kuriam numatyta pareiga pranešti, 
t.y. vienas iš žemiau išvardintų asmenų ar 
įstaigų, laikantis šiame sąraše nustatytos 
hierarchijos:

i) pirminis gamintojas; arba a) asmuo, dėl kurio veiklos atliekos 
susidarė; arba 

ii) antrinis gamintojas, turintis licenciją ir 
kuris atlieka operacijas iki išvežimo; arba

b) asmuo, turintis licenciją atlikti ir 
atliekantis pirminį tvarkymą, maišymą arba 
kitas operacijas, keičiančias atliekų pobūdį 
arba sudėtį iki išvežimo, arba 

iii) licenciją turintis surinkėjas, kuris iš 
įvairių mažo kiekio tos pačios rūšies atliekų, 
surinktų iš įvairių šaltinių, sukaupė siuntą, 
kurią turi išvežti iš vienos registruotos 
vietos; arba

c) licenciją turintis surinkėjas, kuris iš 
įvairių mažo kiekio tos pačios rūšies atliekų 
srautų, surinktų iš įvairių šaltinių, sukaupė
siuntą;

iv) registruotas prekiautojas, i, ii ir iii 
punktuose nurodyto pirminio ar antrinio 
gamintojo arba licenciją turinčio surinkėjo 
raštu įgaliotas veikti jo vardu, kaip 
pranešėjas; 

d) kai a, b ir c punktuose nurodyti asmenys
yra nežinomi, nemokūs arba kitaip 
nepasiekiami – licenciją turintis surinkėjas 
arba registruotas prekiautojas ar 
tarpininkas; 

v) registruotas tarpininkas, i, ii ir iii 
punktuose nurodyto pirminio ar antrinio 
gamintojo arba licenciją turinčio surinkėjo 
raštu įgaliotas pranešti jų vardu; 

e) kai d punkte nurodytas asmuo yra 
nežinomas, nemokus arba kitaip 
nepasiekiamas – turėtojas;
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vi) kai taikytina, kai visi i, ii, iii, iv ir v 
punktuose nurodyti asmenys yra nežinomi 
arba nemokūs, – turėtojas.
Jei iv ir v punktuose nurodytas pranešėjas 
neįvykdo bet kurio šio reglamento 21 - 24 
straipsniuose nustatytų grąžinimo 
įsipareigojimų, i, ii ir iii punktuose 
atitinkamai nurodyti pirminis ar antrinis 
gamintojai arba licenciją turintis 
surinkėjas, paskyrę minėtą prekiautoją ar 
tarpininką veikti jų vardu, dėl minėtų 
grąžinimo įsipareigojimų laikomi 
pranešėjais.   Neteisėto vežimo atveju, apie 
kurį praneša iv ir v punktuose nurodyti 
prekiautojas ar tarpininkas, pranešėjais 
šiame reglamente laikomi i, ii, ir iii 
punktuose nurodyti asmenys, įgalioję 
minėtą prekiautoją ar tarpininką veikti jų 
vardu,;
b) kai į Bendriją įvežamų ar per ją tranzitu 
vežamų atliekų kilmės šalis nėra valstybė 
narė, – bet kuris tos išsiuntimo šalies 
jurisdikcijoje esantis fizinis ar juridinis 
asmuo, kuris ketina vežti atliekas arba ketina 
užsakyti ar jau buvo užsakęs atliekų vežimą:

ii) kai į Bendriją įvežamų ar per Bendriją 
tranzitu vežamų atliekų kilmės šalis nėra 
valstybė narė, – bet kuris tos kilmės šalies 
jurisdikcijoje esantis fizinis ar juridinis 
asmuo, kuris ketina vežti atliekas arba ketina 
užsakyti ar jau buvo užsakęs atliekų vežimą, 
t.y.:

i) išsiuntimo šalies įstatymuose nurodytas 
asmuo; arba, nesant tokio nurodymo,

a) eksporto šalies įstatymuose nurodytas 
asmuo; arba, nesant tokio nurodymo,

ii) asmuo, kuris eksporto vykdymo metu 
buvo turėtojas;

b) asmuo, kuris valdo atliekas arba kurios 
jam priklauso pagal įstatymus, arba kuris 
jas valdė, arba kurios jam priklausė pagal 
įstatymus eksporto vykdymo metu 
(turėtojas);

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu grąžinamas pirminiame Komisijos pasiūlyme pateiktas pranešėjo apibrėžimas. 
Pagal Tarybos pasiūlytą formuluotę, pranešėjais būtų laikomi ir prekiautojai bei tarpininkai. 
Tai sudarytų galimybę užmaskuoti atsakomybę, o dokumentai būtų tokie, kad pagal juos būtų 
sunku ką atsekti. Aiškumo ir atsakomybės sumetimais reiktų rinktis Komisijos formuluotę.  
Pirmojo svarstymo metu priimti EP pakeitimai – 15 ir 22.
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 65
2 straipsnio 15 punkto a punkto iii papunktis

iii) licenciją turintis surinkėjas, kuris iš 
įvairių mažo kiekio tos pačios rūšies atliekų, 
surinktų iš įvairių šaltinių, sukaupė siuntą, 
kurią turi išvežti iš vienos registruotos 
vietos; arba

iii) licenciją turintis surinkėjas, kuris iš įvairių 
mažo kiekio tos pačios rūšies atliekų srauto, 
surinkto iš įvairių šaltinių, sukaupė siuntą, 
kurią turi išvežti iš vienos registruotos vietos; 
arba atliekų, reglamentuojamų Bendrijos 
teisės aktuose, nustatančiuose gamintojų 
atsakomybę, pvz., direktyvoje 2002/96/EB: 
A) licenciją turintis surinkėjas, kuris iš 
įvairių mažo kiekio tos pačios rūšies atliekų 
srautų, surinktų iš įvairių šaltinių, sukaupė 
siuntą; arba
B) gamino gamintojas; arba
C) bet kuris asmuo, kuriam pateiktas 
užsakymas organizuoti atliekų surinkimą 
ir(arba) tvarkymą gamintojo vardu; arba

Or. en

Pagrindimas

Esminės prievolės dėl siūlomo reglamento užkraunamos pranešėjui.  Apibrėžimas turėtų būti 
toks, kad gamintojas, kuriam taikomi Bendrijos teisės aktai, nustatantys gamintojų 
atsakomybę už atliekas, pvz., direktyva 2002/96/EB, arba jo vardu veikianti trečioji šalis 
galėtų atliekas gabenti pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus, nustatančius gamintojų 
atsakomybę.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pakeitimas 66
2 straipsnio 22 punktas

22) „išsiuntimo šalis“ – tai bet kuri šalis, iš 
kurios planuojama pradėti vežti atliekas arba 
jos jau vežamos;

22) „išsiuntimo šalis“ – tai bet kuri šalis, iš 
kurios planuojama pradėti vežti atliekas arba 
jos jau vežamos. Kai atliekos gabenamos 
laivais, išsiuntimo šalis gali būti ir uosto 
valstybė, vėliavos, su kuria plaukioja laivas, 
valstybė ir(arba) valstybė, kurios 
jurisdikcijai priklauso laivo savininkas ar 
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turėtojas;

Or. en

Pagrindimas

Reikia daugiau aiškumo apie tai, kada laivai tampa atliekomis, siekiant užkirsti kelią 
precedentams, kai laivai paprasčiausiai nuplukdomi į kitus uostus, norint išvengti atliekų 
vežimo reglamento taikymo. Šiuo pakeitimu grąžinamas pirmajame svarstyme teiktas EP 92 
pakeitimas.  

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 67
2 straipsnio 24 punktas

24) „tranzito šalis“ – tai bet kuri kita nei 
išvežimo ar paskirties šalis, per kurią 
planuojama vežti arba vežamos atliekos;

24) „tranzito šalis“ – tai bet kuri kita nei 
išsiuntimo ar paskirties šalis, per kurią 
planuojama vežti arba vežamos atliekos.
Vežant atliekas, tranzito šalis yra bet kuri 
kita nei išsiuntimo arba paskirties šalis, 
kurios uoste planuojama prišvartuoti arba 
yra prišvartuotas atliekas gabenantis laivas. 

Or. en

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 68
II antraštinės dalies pavadinimas

ATLIEKŲ VEŽIMAS BENDRIJOJE TARP 
VALSTYBIŲ NARIŲ ARBA TRANZITU PER 

TREČIĄSIAS ŠALIS

ATLIEKŲ VEŽIMAS BENDRIJOJE TRANZITU 
ARBA NE PER TREČIĄSIAS ŠALIS

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas dėl 1 straipsnio 2 dalies a punkto pakeitimo. II antraštinės dalies 
taikymo srities patikslinimas (ji taikoma ir atliekų vežimams valstybėse narėse tranzitu per 
kitas valstybes nares arba trečiąsias šalis).
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 69
3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

i) IV priede išvardytos atliekos; i) IV priede išvardytos atliekos, įskaitant 
Bazelio konvencijos II ir VIII prieduose 
išvardytas atliekas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant patikslinti, kad visoms pavojingoms atliekoms taikoma pranešimo procedūra, šis 
straipsnis papildomas nuoroda į Bazelio konvencijos pavojingų atliekų sąrašus. Nuoroda į 
šiuos du Bazelio konvencijos sąrašus pateikiama ir IV priedo I dalyje.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 70
3 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

2. Kaip nustatyta 18 straipsnyje toliau 
nurodytam ir panaudojimui skirtų atliekų 
vežimui taikomas bendras reikalavimas, kad 
jas lydėtų tam tikra informacija:

2. Toliau nurodytam perdirbti skirtų atliekų 
vežimui, jei vežama daugiau kaip 20 
kilogramų atliekų, taikomi 18 straipsnyje 
nustatyti bendri reikalavimai:

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas sudaryti sutartį, taip pat kad 3 straipsnio 2 dalyje minimas atliekas lydėtų VII 
priede nustatytas dokumentas, yra neproporcingas, kai gabenami nedideli atliekų kiekiai. 
Nedideli kiekiai gali būti siunčiami paštu, taip pat grąžinamoje taroje, arba jas gali vežtis 
sieną kertantys asmenys (pvz., kaip pakuotės atliekas arba kaip seną laikraštį). Jei norima 
išlaikyti dabartines gamintojų įdiegtas atliekų grąžinimo sistemas, šių prievolių nereikėtų 
užkrauti vartotojams, kurie grąžina atliekas perdirbti. 

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 71
3 straipsnio 4 dalis
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4. Atliekų vežimui, aiškiai skirtam 
laboratoriniams tyrimams siekiant įvertinti 
jų fizines ir chemines savybes arba nustatyti 
jų tinkamumą panaudojimo ar šalinimo 
operacijoms, netaikoma 1 dalyje numatyta 
išankstinio pranešimo raštu ir leidimo 
procedūra. Vietoje jos taikomi 18 straipsnio 
procedūriniai reikalavimai. Šių išskirtų 
atliekų, kai jos aiškiai skirtos 
laboratoriniams tyrimams, kiekis nustatomas 
pagal minimalų pagrįstą kiekį, būtiną 
tinkamai atlikti tyrimus kiekvienu konkrečiu 
atveju, ir negali viršyti 25 kg.

4. Atliekų vežimui, aiškiai skirtam 
laboratoriniams tyrimams arba bandymų 
tikslams siekiant įvertinti jų fizines ir 
chemines savybes arba nustatyti jų 
tinkamumą perdirbimo arba naikinimo
operacijoms, netaikoma 1 dalyje numatyta 
išankstinio pranešimo raštu ir leidimo 
procedūra. Vietoje jos taikomi 18 straipsnio 
procedūriniai reikalavimai. Šių išskirtų 
atliekų, kai jos aiškiai skirtos 
laboratoriniams tyrimams, kiekis nustatomas 
pagal minimalų pagrįstą kiekį, būtiną 
tinkamai atlikti tyrimus kiekvienu konkrečiu 
atveju, ir negali viršyti 25 kg.

Or. de

Pagrindimas

Pareiga pranešti taip pat neturėtų būti taikoma panaudojimo ir šalinimo priemonėms, 
susijusioms su tyrimais bei taikomąją veikla, taigi ir su techniniams bandymams skirtų atliekų 
tarpvalstybiniu vežimu.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 72
3 straipsnio 4 dalis

4. Atliekų vežimui, aiškiai skirtam 
laboratoriniams tyrimams siekiant įvertinti 
jų fizines ir chemines savybes arba nustatyti 
jų tinkamumą panaudojimo ar šalinimo 
operacijoms, netaikoma 1 dalyje numatyta 
išankstinio pranešimo raštu ir leidimo 
procedūra. Vietoje jos taikomi 18 straipsnio 
procedūriniai reikalavimai.   Šių išskirtų 
atliekų, kai jos aiškiai skirtos 
laboratoriniams tyrimams, kiekis nustatomas 
pagal minimalų pagrįstą kiekį, būtiną 
tinkamai atlikti tyrimus kiekvienu konkrečiu 
atveju, ir negali viršyti 25 kg.

4. Atliekų vežimui, aiškiai skirtam 
laboratoriniams tyrimams siekiant įvertinti 
jų fizines ir chemines savybes arba nustatyti 
jų tinkamumą perdirbimo arba naikinimo
operacijoms, netaikoma 1 dalyje numatyta 
išankstinio pranešimo raštu ir leidimo 
procedūra. Vietoje jos taikomi 18 straipsnio 
procedūriniai reikalavimai.   Šių išskirtų 
atliekų, kai jos aiškiai skirtos 
laboratoriniams tyrimams, kiekis nustatomas 
pagal minimalų pagrįstą kiekį, būtiną 
tinkamai atlikti tyrimus kiekvienu konkrečiu 
atveju, ir negali viršyti 25 kg.  Kai atliekos 
skirtos perdirbimo arba naikinimo įmonių 
tyrimams, galima vežti iki trisdešimt kartų 
didesnį kiekį. 

Or. en
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Pagrindimas

Nuo prievolės pranešti turėtų būti atleidžiama ir tais atvejais, kai vykdomi perdirbimo ir 
naikinimo tyrimai ir taikomoji veikla, taigi ir kai atliekos vežamos iš vienos valstybės į kitą 
techniniams eksperimentams. Dėl šios priežasties reiktų padidinti kiekio limitą, nes 
techniniams eksperimentams gali reikėti iki kelių šimtų kilogramų atliekų.

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 73
3 straipsnio 5 dalis

5. Iš privačių namų ūkių, įskaitant kitus 
tokių atliekų gamintojus, surinktoms 
maišytoms komunalinių ūkių atliekoms (20 
03 01 atliekų įrašas), vežamoms į 
panaudojimo ar šalinimo įrenginius, pagal 
šį reglamentą taikomos tos pačios 
nuostatos, kaip ir šalinimui skirtų atliekų 
vežimui.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Specialių taisyklių kūrimas maišytoms komunalinių ūkių atliekoms yra iš esmės nepagrįstas. 
Maišytoms komunalinių ūkių atliekoms iš esmės galioja 12 straipsnyje nustatytos 
prieštaravimo vežti priežastys. Šios prieštaravimo priežastys užtikrina pakankamai aukštą 
apsaugos lygį.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pakeitimas 74
3 straipsnio 5 dalies a punktas (naujas)

5a. Atliekoms, kurios sudarytos, kuriose yra 
arba kurios užterštos 2001 m. gegužės 22 d. 
Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų 
organinių teršalų (POT) A, B ir C 
prieduose išvardintomis cheminėmis 
medžiagomis, vežti pagal šią konvenciją, 
kuriam turi būti taikomos šios konvencijos  
6 straipsnio 1 dalies nuostatos, tarp jų –
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draudimas atlikti tokias naikinimo 
operacijas, po kurių patvarieji organiniai 
teršalai gali būti panaudojami, perdirbdami  
atnaujinami, pakartotinai naudojami arba 
kitaip naudojami, taikomos tokios pat 
nuostatos, kaip ir naikinti skirtų atliekų 
vežimui.

Or. en

Pagrindimas

Patvarieji organiniai teršalai (POT) turi būti tvarkomi pagal JT Stokholmo konvenciją, kuri 
draudžia panaudoti POT.  ES priimtame POT reglamente yra keletas neaiškių nuostatų dėl 
POT atliekų utilizavimo draudimo. Taryba išbraukė aiškumą padidinančias nuorodas į POT. 
Šiuo pakeitimu grąžinama Komisijos siūlyta nuostatos dėl POT formuluotė.

Amendment by Gyula Hegyi

Pakeitimas 75
3 straipsnio 5 dalies a punktas (naujas)

5a. Atliekoms, kurios sudarytos, kuriose yra 
arba kurios užterštos 2001 m. gegužės 22 d. 
Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų 
organinių teršalų (POT) A, B ir C 
prieduose išvardintomis cheminėmis 
medžiagomis, vežti taikomos tokios pat 
nuostatos, kaip ir naikinti skirtų atliekų 
vežimui.  

Or. en

Pagrindimas

Grąžinama ankstesnė Komisijos nuoroda į Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių 
teršalų (POT), aiškiai teigianti, kad pagal Stokholmo konvenciją leisti šias atliekas panaudoti, 
perdirbti, atnaujinti ar pakartotinai naudoti yra neteisėta.  Ši nuoroda būtina siekiant išvengti 
galimo neteisingo EB reglamento dėl POT aiškinimo.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 76
4 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)
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Vežimas gali būti pradėtas, kai pranešėjas 
bus gavęs:
a) raštišką sutikimą iš išsiuntimo šalies 
kompetentingos institucijos; kai atliekos 
skirtos perdirbti pagal 3 straipsnio 1 dalies 
b punktą, praėjus 9 straipsnio 1 dalies 
antrojoje pastraipoje nustatytam 30 dienų
laikotarpiui gali būti laikoma, kad 
išsiuntimo šalies kompetentinga institucija 
davė tylų sutikimą; 
a) raštišką sutikimą iš paskirties šalies 
kompetentingos institucijos; kai atliekos 
skirtos perdirbti pagal 3 straipsnio 1 dalies 
b punktą, praėjus 9 straipsnio 1 dalies 
antrojoje pastraipoje nustatytam 30 dienų 
laikotarpiui gali būti laikoma, kad 
paskirties šalies kompetentinga institucija 
davė tylų sutikimą; ir
c) raštišką sutikimą iš tranzito šalies 
kompetentingos institucijos arba pasibaigus 
9 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje 
tranzito šalies kompetentingai institucijai 
nustatytam 30 dienų laikotarpiui, po kurio 
gali būti laikoma, kad ji davė tylų sutikimą.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl „tylaus sutikimo“ panaikinimas, kai atliekos vežamos perdirbti, prieštarauja 
siekiui supaprastinti taisykles. Šiandieninėje praktikoje tokia priemonė labai supaprastinta 
tvarką (buvęs 95 pakeitimas).

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 77
5 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

1a.  Kai gamintojas vykdo savanoriško 
galutinių vartotojų išmestų gaminių atliekų 
grąžinimo ir perdirbimo programą, 1 dalyje 
minėta sutartis gali būti gamintojo arba jo 
įgalioto rangovo ir gavėjo sutartis, o 6 
straipsnyje (piniginis užstatas) nustatytą 
prievolę gali vykdyti gamintojas arba jo 
įgaliotas rangovas. 
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsaugoti gamintojų vykdomas savanoriško atliekų surinkimo ir 
utilizavimo iniciatyvas, kad atliekų nereiktų kaupti sąvartynuose. Kad tokios savanoriškos 
programos būtų vykdomos, reikia aiškiai nustatyti, kad pranešėjo prievolę dėl piniginio 
užstato ir dėl sutarties sudarymo su gavėju tokiais atvejais gali vykdyti ir gamintojai.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 78
5 straipsnio 3 dalies c punktas

c) gavėjo ar įrenginio įsipareigojimas pagal 
16 straipsnio e punktą pateikti pažymėjimą, 
kad atliekos buvo panaudotos ar pašalintos 
pagal pranešimą ir jame nustatytas sąlygas 
bei šio reglamento reikalavimus.

c) perdirbimo įmonės įsipareigojimas pagal 
16 straipsnio e punktą pateikti pažymėjimą, 
kad atliekos buvo perdirbtos arba
sunaikintos pagal pranešimą ir jame 
nustatytas sąlygas bei šio reglamento 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti. Remiantis Bazelio konvencijos 6 
straipsnio 9 dalimi ir EBPO sprendimu, tik perdirbimo įmonė (o ne gavėjas) turi patvirtinti 
atliekų gavimą, o vėliau patvirtinti, kad perdirbimas arba naikinimas buvo baigtas. Tai 
daroma pateikiant 1B priede ir 15 straipsnio c ir e punktuose nustatytą judėjimo dokumentą.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 79
5 straipsnio 4 dalis

4. Jei vežamos atliekos yra skirtos tarpinėms 
panaudojimo ar šalinimo operacijoms, į 
sutartį įtraukiami papildomi gavėjo ar 
paskirties įrenginio:

4. Jei vežamos atliekos yra skirtos tarpinėms 
perdirbimo arba naikinimo operacijoms, į 
sutartį įtraukiami papildomi:

a) įsipareigojimas pagal 15 straipsnio d 
punktą ir prireikus 15 straipsnio e punktą 
pateikti pagal pranešimą ir jame nustatytas 
sąlygas bei šio reglamento reikalavimus 

a) paskirties įmonės įsipareigojimas pagal 
15 straipsnio d punktą ir prireikus 15 
straipsnio e punktą pateikti pagal pranešimą 
ir jame nustatytas sąlygas bei šio reglamento 
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atlikto atliekų panaudojimo ar šalinimo 
pažymėjimus; ir

reikalavimus atlikto atliekų perdirbimo arba 
naikinimo pažymėjimus; ir

b) kai taikytina, įsipareigojimas pateikti 
pirminio išsiuntimo šalies pirminei 
išsiuntimo kompetentingai institucijai 
pranešimą pagal 15 straipsnio f punkto ii 
papunktį.

b) kai taikytina, gavėjo įsipareigojimas 
pateikti pirminio išsiuntimo šalies pirminei 
išsiuntimo kompetentingai institucijai 
pranešimą pagal 15 straipsnio f punkto ii 
papunktį.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti (žr. 5 straipsnio 3 dalies c punkto 
pagrindimą).

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 80
6 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Finansinė garantija arba lygiavertis  
draudimas grąžinami, kai pranešėjas 
pateikia įrodymą, kad atliekos pasiekė jų 
paskirties vietą ir buvo panaudotos ar 
pašalintos aplinkai saugiu būdu.   Tai 
įrodoma pateikiant 16 straipsnio e punkte 
nurodytą pažymėjimą arba prireikus kai 
atliekamos tarpinės  panaudojimo ar 
šalinimo operacijos, 15 straipsnio e punkte 
nurodytą pažymėjimą.

Piniginis užstatas arba lygiavertis  
draudimas grąžinami, kai atitinkama 
kompetentinga institucija gauna 16 
straipsnio e punkte nurodytą pažymėjimą 
arba, kai atliekamos tarpinės  perdirbimo 
arba naikinimo operacijos, 15 straipsnio e 
punkte nurodytą pažymėjimą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 15 ir 16 straipsnius, pareiga patvirtinti, kad perdirbimas arba naikinimas buvo baigti, 
tenka perdirbimo įmonei (ne pranešėjui), kuris pranešėjui ir atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms išsiunčia tai patvirtinantį judėjimo dokumentą. Pagal 21 straipsnio 8 dalį, 34 
straipsnio 3 dalies f punkto i papunktį ir 37 straipsnio 3 dalies f punkto i papunktį, išdavus šį 
pažymėjimą, grąžinamas piniginis užstatas. Norint užtikrinti reglamento nuoseklumą, tai turi 
būti numatyta ir 6 straipsnio 5, 6 ir 8 dalyse.
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Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 81
6 straipsnio 6 dalis

6. Nukrypstant nuo 4 dalies nuostatų, jei 
atliekų vežimas yra skirtas tarpinėms 
panaudojimo ar šalinimo operacijoms, o 
tolesnės jų panaudojimo ar šalinimo 
operacijos yra atliekamos paskirties šalyje, 
finansinė garantija arba lygiavertis 
draudimas gali būti grąžinamas, kai atliekos 
išvežamos iš tarpinio įrenginio, o pranešėjas 
pateikia įrodymą, kad tarpinė operacija yra 
baigta.   Tai įrodoma pateikiant 15 
straipsnio d punkte nurodytą pažymėjimą.   
Šiuo atveju bet kokiam tolesniam atliekų 
vežimui į panaudojimo ar šalinimo įrenginį 
reikalinga nauja finansinė garantija arba 
lygiavertis draudimas, nebent paskirties 
kompetentinga institucija sutinka, kad ši 
finansinė garantija ar lygiavertis draudimas 
yra nebūtini.   Tokiu atveju paskirties 
kompetentinga institucija atsako už 
prievoles, atsirandančias neteisėto vežimo 
atveju, arba už atliekų grąžinimą, kai 
numatytas vežimas, tolesnis panaudojimas ar 
šalinimas negali būti užbaigti taip, kaip 
numatyta. 

6. Nukrypstant nuo 4 dalies nuostatų, jei 
atliekų vežimas yra skirtas tarpinėms 
perdirbimo arba naikinimo operacijoms, o 
tolesnės jų perdirbimo arba naikinimo
operacijos yra atliekamos paskirties šalyje, 
piniginis užstatas arba lygiavertis draudimas 
gali būti grąžinamas, kai atliekos išvežamos 
iš tarpinės perdirbimo įmonės, o atitinkama 
kompetentinga institucija gauna 15 
straipsnio d punkte nurodytą pažymėjimą.  
Šiuo atveju bet kokiam tolesniam atliekų 
vežimui į perdirbimo arba naikinimo įmonę
reikalingas naujas piniginis užstatas arba 
lygiavertis draudimas, nebent paskirties 
kompetentinga institucija sutinka, kad šis 
piniginis užstatas ar lygiavertis draudimas 
yra nebūtini. Tokiu atveju paskirties 
kompetentinga institucija atsako už 
prievoles, atsirandančias neteisėto vežimo 
atveju, arba už atliekų grąžinimą, kai 
numatytas vežimas, tolesnis perdirbimas 
arba naikinimas negali būti užbaigti taip, 
kaip numatyta. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal 15 ir 16 straipsnius, pareiga patvirtinti, kad perdirbimas arba naikinimas buvo baigti, 
tenka perdirbimo įmonei (ne pranešėjui), kuris pranešėjui ir atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms išsiunčia tai patvirtinantį judėjimo dokumentą. Pagal 21 straipsnio 8 dalį, 34 
straipsnio 3 dalies f punkto i papunktį ir 37 straipsnio 3 dalies f punkto i papunktį, išdavus šį 
pažymėjimą, grąžinamas piniginis užstatas. Norint užtikrinti reglamento nuoseklumą, tai turi 
būti numatyta ir 6 straipsnio 5, 6 ir 8 dalyse.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 82
6 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa
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Finansinė garantija arba lygiavertis 
draudimas grąžinami, kai pranešėjas 
pateikia įrodymą, kad atitinkamos atliekos 
pasiekė jų paskirties vietą ir buvo 
panaudotos ar pašalintos aplinkai saugiu 
būdu. 5 straipsnio antrosios pastraipos 
antras sakinys ir 6 dalis taikomi mutatis 
mutandis.

Piniginis užstatas arba lygiavertis  
draudimas grąžinami, kai atitinkama 
kompetentinga institucija gauna 16 
straipsnio e punkte nurodytą pažymėjimą 
arba, atitinkamais atvejais, kai atliekamos 
atitinkamų atliekų tarpinės  perdirbimo arba 
naikinimo operacijos, 15 straipsnio e 
punkte nurodytą pažymėjimą. 6 dalis 
taikoma mutatis mutandis.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 15 ir 16 straipsnius, pareiga patvirtinti, kad perdirbimas arba naikinimas buvo baigti, 
tenka perdirbimo įmonei (ne pranešėjui), kuris pranešėjui ir atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms išsiunčia tai patvirtinantį judėjimo dokumentą. Pagal 21 straipsnio 8 dalį, 34 
straipsnio 3 dalies f punkto i papunktį ir 37 straipsnio 3 dalies f punkto i papunktį, išdavus šį 
pažymėjimą, grąžinamas piniginis užstatas. Norint užtikrinti reglamento nuoseklumą, tai turi 
būti numatyta ir 6 straipsnio 5, 6 ir 8 dalyse.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 83
9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Manoma, kad tranzito kompetentinga 
institucija duoda tylų sutikimą, jei ji per 
minėtą 30 dienų laikotarpį nepateikia 
prieštaravimo.

Manoma, kad ta kompetentinga institucija 
duoda tylų sutikimą, jei ji per minėtą 30 
dienų laikotarpį nepateikia prieštaravimo.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl „tylaus sutikimo“ panaikinimas, kai atliekos vežamos perdirbti, prieštarauja 
siekiui supaprastinti taisykles. Šiandieninėje praktikoje tokia priemonė labai supaprastinta 
tvarką (buvęs 95 pakeitimas).

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 84
9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas (naujas)
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Kai atliekos vežamos perdirbti (įskaitant 
pakartotinį perdirbimą) ir kai joms taikomi 
gamintojų atsakomybę nustatantys 
Bendrijos teisės aktai (pavyzdžiui, direktyva 
2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų), jei nė viena
kompetentinga institucija per minėtą 30 
dienų laikotarpį nepareiškė prieštaravimų 
dėl vežimo, dėl kurio buvo pateiktas 
pranešimas (arba dėl vežimų, kai 
pateikiamas bendras pranešimas), laikoma, 
kad jos visos davė tylų sutikimą. 

Or. en

Pagrindimas

Galutiniame EBPO sprendime C(2001)107 aiškiai pripažįstama galimybė perdirbti skirtų 
atliekų vežimui taikyti tylų sutikimą. Tikimasi, kad pradėjus įgyvendinti direktyvą 2002/96/EB 
dėl EEĮ atliekų, bus surinkti dideli kiekiai EEĮ atliekų, skirtų predirbti (įskaitant prietaisų ir jų 
dalių atliekų pakartotinį naudojimą). Direktyvoje numatoma, kad EEĮ atliekos bus vežamos iš 
vienos valstybės narės į kitą į utilizavimo įmones.  

Jei būtų reikalaujama atskiro išankstinio raštiško sutikimo – numatant, kad bus gaunama 
daug pranešimų – bus labai mažai tikėtina, kad valstybių narių kompetentingos institucijos 
turės išteklių ir todėl galės į juos visus atsakyti per nustatytą 30 dienų laikotarpį.  Dėl to bus 
vėluojama ir kaupsis atliekų krūvos.

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 85
9 straipsnio 1 dalies 2a pastraipa (nauja)

Jei remiantis 3 straipsnio 1 dalies b punkto 
i papunkčiu per nustatytą 30 dienų 
laikotarpį nepareiškiamas prieštaravimas 
dėl atliekų, kurios įtrauktos į IV priedo II 
dalį, vežimo, tai laikoma, kad 
kompetentingos institucijos davė tylų 
sutikimą.

Or. de
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Pagrindimas

„Tylaus sutikimo“ panaikinimas atliekų vežimui perdirbimo tikslu prieštarauja paprastesnio 
reglamentavimo tikslui. Šiuolaikinėje praktikoje ši priemonė yra žymus procedūrinis 
palengvinimas. Pakeitimas liečia ankstesniame „geltonajame atliekų sąraše“ nurodytas 
atliekas (Reglamento (EEB) Nr. 259/93 III priedas).

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 86
9 straipsnio 7 dalis

7. Jei atitinkamos kompetentingos 
institucijos nenustato trumpesnio laikotarpio, 
planuoto vežimo atliekų panaudojimas ar 
šalinimas užbaigiamas ne vėliau kaip praėjus 
vieneriems kalendoriniams metams po to, 
kai šias atliekas gavo gavėjas.

7.   Jei atitinkamos kompetentingos 
institucijos nenustato trumpesnio laikotarpio, 
planuoto vežimo atliekų perdirbimas arba 
naikinimas užbaigiamas ne vėliau kaip 
praėjus vieneriems kalendoriniams metams 
po to, kai šias atliekas gavo perdirbimo 
įmonė.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti  (žr.5 straipsnio 3 dalies c punkto 
pagrindimą).

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 87
9 straipsnio 9a dalis (nauja)

9a. Išsiuntimo kompetentinga institucija 
pagal 7 straipsnio 2 dalį informuoja gavėją 
apie pranešimo perdavimą, paskirties 
kompetentingos institucijos pagal 8 
straipsnio 2 dalį pateikia gavėjui gavimo 
patvirtinimo kopiją ir kompetentingos
institucijos pateikia jam sprendimo kopiją 
pagal 9 straipsnio 2 dalį.

Or.de
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Pagrindimas

Atliekų gavėjui, kaip tai numatyta dabar galiojančiame atliekų vežimo reglamente, būtinai 
turėtų būti pranešta apie pranešimo procedūros vykdymą, kadangi jis jau yra sudaręs su 
pranešėju sutartį dėl atliekų tvarkymo, taip pat gali atsirasti svarbių pakeitimų, galinčių 
paveikti atliekų vežimą, pvz., įrenginių prastovos, pajėgumų išnaudojimas.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 88
10 straipsnio 4 dalies a punktas (naujas)

4a. Išsiuntimo ir paskirties šalių institucijos 
gali reikalauti, kad gavėjas reguliariai 
rengtų ataskaitas apie visas atliekų 
tvarkymo operacijas.
Šiose ataskaitose turi būti pateikta išsami 
informacija apie visas įvežamas ir 
išvežamas atliekas, tvarkomas pagal 
atskirus tvarkymo metodus, kad institucijos 
galėtų bet kada patikrinti, ar atliekos 
vežamos taip, kaip nurodyta pranešimuose. 

Or. en

Pagrindimas

Šios nuostatos tikslas – reikalauti pateikti informaciją, kad kompetentingos institucijos galėtų 
atlikti veiksmingus atliekų srautų ir naudotų tvarkymo metodų patikrinimus pagal išduotus 
leidimus (ankstesnis plenarinio posėdžio metu priimtas 33 pakeitimas)

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pakeitimas 89
11 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

aa) planuojamas vežimas arba naikinimas
neatitiktų Bazelio konvencijoje nustatytų 
prievolių užtikrinti aplinkosaugos požiūriu 
tinkamą tvarkymą, iki minimumo sumažinti 
pavojingų ir kitų atliekų gabenimą tarp 
valstybių ir įgyvendinti nacionalinio 
ekonominio savarankiškumo atliekų 
tvarkymo srityje principą; arba
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti galimybes paprieštarauti eksportui ir sąsajas su 
prievolėmis pagal Bazelio konvenciją. Šis pakeitimas susijęs su panašiu 12 straipsnio 
pakeitimu.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 90
11 straipsnio 1 dalies d punktas

d) pranešėjas ar gavėjas anksčiau veždami 
atliekas pakartotinai nesilaikė 15 ir 16 
straipsnių nuostatų; arba

d) pranešėjas ar perdirbimo įmonė anksčiau 
veždami atliekas pakartotinai nesilaikė 15 ir 
16 straipsnių nuostatų; arba

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti (žr.5 straipsnio 3 dalies c punkto 
pagrindimą).

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 91
11 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis

i) kad būtų įgyvendintas pakankamumo 
principas Bendrijoje ir nacionaliniu lygiu; 
arba

i) kad būtų įgyvendintas pakankamumo 
principas Bendrijos lygiu; arba

Or. en

Pagrindimas

Vidaus rinka turėtų galioti ir atliekų tvarkyme.
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Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 92
11 straipsnio 1 dalies h punktas

h) atliekos bus tvarkomos įrenginyje, 
kuriam taikoma Direktyva 96/61/EB, tačiau 
jis netaiko geriausių prieinamų gamybos 
būdų, apibrėžtų minėtos direktyvos 9 
straipsnio 4 dalyje, taip, kad būtų laikomasi 
leidimo įrenginiui; arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis metodas gali prieštarauti vidaus rinkos principams.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 93
12 straipsnio 1 dalies a punktas

a) planuojamas vežimas ir panaudojimas 
neatitiktų Direktyvos 75/442/EEB, ypač jos 
3, 4, 7 ir 10 straipsnių nuostatų; arba

a) planuojamas vežimas ir panaudojimas 
neatitiktų direktyvos 75/442/EEB, ypač jos 
3, 4, 7 ir 10 straipsnių nuostatų, išskyrus 
žemiau išvardintais atvejais; arba

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama daugiau aiškumo ir išvengti dvigubų nuostatų. 2004 m. gruodžio 16 d. 
Europos Teisingumo Teismas išaiškino reglamento 259/93 7 straipsnio 4 dalies a punkto 
pirmąją įtrauką (Byla C-277/02). Pagal teismo sprendimą, kompetentingos institucijos gali 
pareikšti prieštaravimus, kai paskirties šalyje galioja švelnesni atliekų tvarkymo standartai, 
nei išsiuntimo šalyje. Toks prieštaravimų pagrindas nustatytas 12 straipsnio 1 dalies c 
punkte; reglamento 259/937 straipsnio 4 dalies a punkto pirmosios įtraukos turinys – su 
nežymiais pakeitimais – atsispindi 12 straipsnio 1 dalies a punkte, kuris dėl šios priežasties 
traktuojamas dviguba nuostata.  Šiek tiek dubliuojasi ir 12 straipsnio 1 dalies a punkto ir 12 
straipsnio 1 dalies h, j ir k punktų nuostatos.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pakeitimas 94
12 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)
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aa) planuojamas vežimas arba perdirbimas
neatitiktų Bazelio konvencijoje nustatytų 
prievolių užtikrinti aplinkosaugos požiūriu 
tinkamą tvarkymą, iki minimumo sumažinti 
pavojingų ir kitų atliekų gabenimą tarp 
valstybių ir įgyvendinti nacionalinio 
ekonominio savarankiškumo atliekų 
tvarkymo srityje principą; arba

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti galimybes paprieštarauti eksportui ir sąsajas su 
prievolėmis pagal Bazelio konvenciją. Šis pakeitimas susijęs su panašiu 11 straipsnio 
pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 95
12 straipsnio 1 dalies b punktas

b) dėl šioje šalyje vykdomos veiklos 
planuojamas atliekų vežimas ar 
panaudojimas prieštarautų šalies 
nacionaliniams teisės aktams, susijusiems su 
aplinkos apsauga, viešąja tvarka, 
visuomenės saugumu ar sveikatos apsauga; 
arba

b) dėl šioje šalyje vykdomos veiklos 
planuojamas atliekų vežimas ar perdirbimas
prieštarautų šalies nacionaliniams teisės 
aktams, priimtiems įgyvendinant ES 
direktyvas ir atitinkantiems ES 
reglamentus, susijusius su aplinkos apsauga, 
viešąja tvarka, visuomenės saugumu, 
sveikatos apsauga ar apmokestinimu 
aplinkos apsaugos srityje; arba

Or. en

Pagrindimas

Kad reglamentas dėl atliekų vežimo būtų taikomas teisingai ir visur vienodai, reikia, kad 
galimybė prieštarauti būtų suteikta visoms šalims pagal Europos koncepcijas ir taikomas 
taisykles. 

Prieštaraujančiai šaliai neturėtų būti leista kaip prieštaravimo pagrindu remtis savais 
įstatymais, jei jie nėra pagrįsti Europos teisės aktais.  Tai, kaip ir kai kurie specifiniai 
nacionaliniai mokesčiai aplinkos apsaugos srityje, iškraipytų vidaus rinkos veikimą ir 
padidintų teismo bylų skaičių.
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Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 96
12 straipsnio 1 dalies c punktas

c) planuojamas atliekų vežimas ar 
panaudojimas išsiuntimo šalyje 
prieštarautų nacionaliniams teisės aktams 
dėl atliekų panaudojimo, įskaitant kai 
planuojamas atliekų vežimas būtų susijęs 
su atliekomis, skirtomis panaudoti 
įrenginyje, kuriam taikomi žemesni tam 
tikro atliekų srauto tvarkymo reikalavimai, 
nei taikomi išsiuntimo šalyje, atsižvelgiant į 
būtinybę užtikrinti  tinkamą vidaus rinkos 
funkcionavimą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata sudarys kliūtis Europos atliekų utilizavimo ir panaudojimo rinkoje, ir kartu 
nepagerins atliekų tvarkymui ES taikomų aplinkos apsaugos standartų. Be to, kadangi šios 
dalies formuluotė yra ir neaiški, ir sudėtinga, gali padaugėti neteisėto atliekų vežimo atvejų ir 
bylų teismuose.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 97
12 straipsnio 1 dalies c punktas

c) planuojamas atliekų vežimas ar 
panaudojimas išsiuntimo šalyje prieštarautų 
nacionaliniams teisės aktams dėl atliekų 
panaudojimo, įskaitant kai planuojamas 
atliekų vežimas būtų susijęs su atliekomis, 
skirtomis panaudoti įrenginyje, kuriam 
taikomi žemesni tam tikro atliekų srauto 
tvarkymo reikalavimai, nei taikomi 
išsiuntimo šalyje, atsižvelgiant į būtinybę 
užtikrinti  tinkamą vidaus rinkos 
funkcionavimą;

c) planuojamas atliekų vežimas ar 
perdirbimas išsiuntimo šalyje prieštarautų 
nacionaliniams teisės aktams dėl atliekų 
panaudojimo, priimtiems įgyvendinant ES 
direktyvas ir atitinkamus ES reglamentus, 
atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti  tinkamą 
vidaus rinkos funkcionavimą.

Šis punktas netaikomas, jeigu: Šis punktas netaikomas, jeigu:
i) yra atitinkami Bendrijos teisės aktai, ypač 
susiję su atliekomis, ir jei reikalavimai, kurie 
yra tokio pat griežtumo kaip ir nustatyti 
Bendrijos teisės aktuose , buvo įdiegti 

i) yra atitinkami Bendrijos teisės aktai, ypač 
susiję su atliekomis, ir jei reikalavimai, kurie 
yra tokio pat griežtumo kaip ir nustatyti 
Bendrijos teisės aktuose, buvo įdiegti 
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nacionalinėje teisėje perkeliant šiuos 
Bendrijos teisės aktus;

nacionalinėje teisėje perkeliant šiuos 
Bendrijos teisės aktus;

ii) panaudojimo operacijos paskirties šalyje 
bus atliekamos tokiomis sąlygomis, kurios 
yra maždaug tokios pačios, kaip nustatytos 
išsiuntimo šalies įstatymais;

ii) perdirbimo operacijos paskirties šalyje 
bus atliekamos tokiomis sąlygomis, kurios 
yra maždaug tokios pačios, kaip nustatytos 
ES teisės aktuose; arba

iii) apie kitus, nei nurodyti i punkte, 
išsiuntimo šalies įstatymus nebuvo pranešta 
pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
98/34/EB, nustatančios informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus 
teikimo tvarką ir su informacine visuomene 
susijusių paslaugų teikimo taisykles1

nuostatas, kai tai buvo būtina pagal šią 
direktyvą; arba

Or. en

Pagrindimas

Kad reglamentas dėl atliekų vežimo būtų taikomas teisingai ir visur vienodai, reikia, kad 
galimybė prieštarauti būtų suteikta visoms šalims pagal Europos koncepcijas ir taikomas 
taisykles. 

Prieštaravimai neturėtų būti pagrįsti subjektyviais ar neaiškiais kriterijais (pvz., 
„švelnesniais tvarkymo standartais“) ar nacionaliniais teisės aktais, kurie neatitinka Europos 
teisės aktų.  Dėl to gali atsirasti sąlygos konkurencijos iškraipymams ir padaugėti bylų 
teismuose. 

Be to, norint sumažinti atliekų tvarkymo poveikį aplinkai, reiktų skatinti atliekų vežimą tarp 
valstybių narių, jei tik atliekų tvarkymas paskirties šalyje turėtų mažesnį poveikį aplinkai nei 
tuo atveju, jei atliekos būtų tvarkomos išsiuntimo šalyje. Pasiūlyme šios minties nėra, todėl šis 
straipsnis gali būti taikomas siekiant apginti vietos tvarkymo bendroves, o ne iš tikrųjų 
sumažinti atliekų tvarkymo poveikį aplinkai.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 98
12 straipsnio 1 dalies e punktas

e) pranešėjas ar gavėjas anksčiau veždami 
atliekas nuolat nesilaikė 15 ir 16 straipsnių 
nuostatų; arba

d) pranešėjas ar perdirbimo įmonė anksčiau 
veždami atliekas nuolat nesilaikė 15 ir 16 
straipsnių nuostatų; arba
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti (žr.5 straipsnio 3 dalies c punkto 
pagrindimą).

Pakeitimą pakeitė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 99
12 straipsnio 1 dalies i punktas

i) atliekos bus tvarkomos įrenginyje, 
kuriam taikoma Direktyva 96/61/EB, tačiau 
jis netaiko geriausių prieinamų gamybos 
būdų, apibrėžtų minėtos direktyvos 9 
straipsnio 4 dalyje, taip, kad būtų laikomasi 
leidimo įrenginiui; arba

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Prieštaravimo priežastis prieštarauja galiojančiai teisei, nes vadinamieji BAT dokumentai, 
kurie buvo parengti remiantis direktyva 96/61/EB (vadinamąja IVU direktyva) ir turi atitikti 
technikos lygį, nėra privalomi nacionalinėms institucijoms. Įtraukus prieštaravimą, BAT 
dokumentai taptų teisiškai įpareigojantys.

Todėl būtina siekti sudaryti išsamias taisykles, remiantis diskusijomis dėl visų atliekų 
perdirbimo įmonių įtraukimo į IVU direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 100
12 straipsnio 1 dalies i punktas

i) atliekos bus tvarkomos įrenginyje, kuriam 
taikoma Direktyva 96/61/EB, tačiau jis 
netaiko geriausių prieinamų gamybos 
būdų, apibrėžtų minėtos direktyvos 9 
straipsnio 4 dalyje, taip, kad būtų laikomasi 
leidimo įrenginiui; arba

i) atliekos atitinkamais atvejais bus 
tvarkomos perdirbimo įmonėje, turinčioje 
leidimą pagal direktyvą 96/61/EB dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės, tačiau 
kuri atliekas tvarko nesilaikydama šio 
leidimo sąlygų; arba 

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinė šio pasiūlymo formuluotė neatitinka direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės dvasios. Atliekų tvarkymo įmonėms išduodant leidimus pagal 
direktyvą dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, reikia atsižvelgti į daugybę įvairių 
techninių sąlygų, o ne tik į geriausius prieinamus gamybos būdus, rekomenduojamus 
„BREF“ dokumentuose.   

Nustatyti, kokias technines sąlygas turi įvykdyti atliekų tvarkymo įmonė, ir užtikrinti leidimo 
išdavimo sąlygų laikymąsi yra leidimą suteikiančių kompetentingų institucijų pareiga. Todėl 
pareikšti prieštaravimus, remiantis leidimo išdavimo sąlygų nevykdymu, turėtų būti leidžiama 
tik tos šalies, kurioje yra tvarkymo įmonė, institucijoms, o ne išsiuntimo ar tranzito šalies 
institucijoms.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Philippe Busquin

Pakeitimas 101
12 straipsnio 1 dalies i punktas

i) atliekos bus tvarkomos įrenginyje, kuriam 
taikoma Direktyva 96/61/EB, tačiau jis 
netaiko geriausių prieinamų gamybos 
būdų, apibrėžtų minėtos direktyvos 9 
straipsnio 4 dalyje, taip, kad būtų laikomasi 
leidimo įrenginiui; arba

i) atliekos bus tvarkomos perdirbimo 
įmonėje, kuriai taikoma direktyva 96/61/EB 
dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės, tačiau kuri netvarko atliekų, 
vadovaujantis šiuo leidimu; arba

Or. fr

Pagrindimas

Tokia, kokia pateikta, pasiūlymo redakcija neatitinka direktyvos 96/61/EB dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės esmės. Išduodant TIPK direktyvoje numatytus atliekų 
tvarkymo leidimus įmonėms, turi būti atsižvelgiama į daugelį įvairių reikalavimų, o ne tik į 
BREF dokumentuose BAT (geriausias prieinamas gamybos būdas) rekomenduotus 
reikalavimus.

Kompetentingos valdžios institucijos yra atsakingos už leidimo išdavimą, siekiant nustatyti, 
kokie reikalavimai yra taikomi atliekų tvarkymo įmonei ir užtikrinti, kad šiame leidime 
įtvirtintų nuostatų yra laikomasi. Todėl tik šalies, kurioje yra įsikūrusi atliekų tvarkymo 
įmonė, kompetentingos institucijos gali prieštarauti dėl pervežimo, jei nesilaikoma leidimo 
nuostatų, o ne išsiuntimo ar tranzito valdžios institucijos.
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 102
12 straipsnio 1 dalies k punktas

k) atitinkamos atliekos nebus tvarkomos 
laikantis atliekų tvarkymo planų, sudarytų 
pagal Direktyvos 75/442/EEB 7 straipsnį, 
kad būtų vykdomi Bendrijos teisės aktais 
nustatytos teisiškai privalomos  
panaudojimo ar utilizavimo pareigos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 75/442/EB 7 straipsnis nustato prievolę valstybėms narėms rengti naikintinų
atliekų tvarkymo planus. Norint užtikrinti sklandų Europos vidaus rinkos veikimą ir galimybes 
atliekas naudojančioms Europos bendrovėms patekti į rinką, būtina apsvarstyti visas atliekų 
perdirbimo galimybes EB. Tinkamo vidaus rinkos veikimo užtikrinimas atliekų perdirbimo
srityje leistų optimizuoti atliekų perdirbimo operacijas ir minimizuoti atliekų radimosi ir 
tvarkymo poveikį aplinkai.  

Dėl šio straipsnio kiekviena valstybė narė turėtų turėti savų išgalių tvarkyti perdirbamas 
atliekas. Dėl to tektų sukurti didelę infrastruktūrą, kuri būtų brangi, bet nebūtų visiškai 
išnaudojama, ir kuri negalėtų būti sujungta į atliekų tvarkymo infrastruktūros tinklą vidaus 
rinkoje. 

Kad reglamentas dėl atliekų vežimo būtų taikomas teisingai, reikia, kad galimybė prieštarauti 
būtų suteikta visoms šalims pagal Europos koncepcijas ir taikomas taisykles.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 103
12 straipsnio 1 dalies k punktas

k) atitinkamos atliekos nebus tvarkomos 
laikantis atliekų tvarkymo planų, sudarytų 
pagal Direktyvos 75/442/EEB 7 straipsnį, 
kad būtų vykdomi Bendrijos teisės aktais 
nustatytos teisiškai privalomos 
panaudojimo ar utilizavimo pareigos.

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Direktyvos 75/442/EB 7 straipsnis nustato prievolę valstybėms narėms rengti naikintinų
atliekų tvarkymo planus. Norint užtikrinti sklandų Europos vidaus rinkos veikimą ir galimybes 
atliekas naudojančioms Europos bendrovėms patekti į rinką, būtina apsvarstyti visas atliekų 
perdirbimo galimybes EB. Tinkamo vidaus rinkos veikimo užtikrinimas atliekų perdirbimo
srityje leistų optimizuoti atliekų perdirbimo operacijas ir minimizuoti atliekų radimosi ir 
tvarkymo poveikį aplinkai.  

Dėl šio straipsnio kiekviena valstybė narė turėtų turėti savų išgalių tvarkyti perdirbamas 
atliekas. Dėl to tektų sukurti didelę infrastruktūrą, kuri būtų brangi, bet nebūtų visiškai 
išnaudojama, ir kuri negalėtų būti sujungta į atliekų tvarkymo infrastruktūros tinklą vidaus 
rinkoje. 

Kad reglamentas dėl atliekų vežimo būtų taikomas teisingai, reikia, kad galimybė prieštarauti 
būtų suteikta visoms šalims pagal Europos koncepcijas ir taikomas taisykles.

Pakeitimą pakeitė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 104
12 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. 1 dalies c ir g punktuose nurodyti 
prieštaravimai gali galioti tik iki specialių 
Bendrijos teisės aktų įsigaliojimo, tačiau ne 
ilgiau kaip 4 metai nuo šios Direktyvos 
įsigaliojimo.

Or. de

Pagrindimas

g punkte nurodytiems panaudojimo kriterijams būtinas išsamus teisinis išaiškinimas. Tai 
turėtų būti atliekama peržiūrint direktyvą dėl atliekų (direktyva 75/442/EEB pakeista 
direktyva 91/156/EEB), todėl prieštaravimo priežastis turėtų būti apribota laiko požiūriu.

12 straipsnio 1 dalies c punktas reiškia vidaus rinkos principo pažeidimą, kuris yra 
nepateisinamas specialiais aplinkosaugos arba žmonių sveikatos apsaugos reikalavimais. Tai 
sukeltų atliekų tvarkymo renacionalizavimą. Nors bendroji pozicija iš esmės numato, kad 
prieštaravimai negali būti reiškiami esant atitinkamiems Bendrijos teisės aktams, ypač dėl 
atliekų, tačiau kyla pavojus, kad pavėluotai arba nevisiškai įgyvendinus Europos 
reikalavimus atliekoms ir antrinėms žaliavoms 12 straipsnio 1 dalies c punkto prieštaravimo 
priežastis gali sukelti ilgalaikį vidaus rinkos principo pažeidimą. Dėl šios priežasties 
prieštaravimo priežastis turėtų būti apribota laiko požiūriu.
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 105
13 straipsnio 1 dalies a punktas

a) atliekų cheminės ir fizinės savybės iš 
esmės yra tokios pačios;

a) atliekų cheminės ir fizinės savybės iš 
esmės yra tokios pačios; ir

Or. en

Pagrindimas

Įterpiamas praleistas žodelis „ir”, kuris patikslina, kad, norint pateikti bendrą pranešimą, 
reikia įvykdyti visus tris kriterijus.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 106
13 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

1a. Jei atliekoms taikomi Bendrijos teisės 
aktai, reglamentuojantys gamintojų 
atsakomybę (pvz., direktyva 2002/96/EB), 
nepaisant to, kad 1 dalies b ir c punktuose 
išdėstytos sąlygos neįvykdytos, pranešėjas 
gali pateikti bendrą pranešimą keliems 
vežimams iš vienos ar kelių vietovių.  
Tokiame bendrame pranešime pranešėjas 
gali nurodyti bet kokias atliekų siuntas, 
skirtas tarpiniam panaudojimui – tokiu 
atveju 15 straipsnio nuostatos netaikomos. 

Or. en

Pagrindimas

Remiantis kai kuriais skaičiavimais, vien tik pagal direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir 
elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų ES būtų pateikiama beveik 2,5 milijono raštiškų sutikimų 
dėl EEĮ atliekų vežimo per metus.  

Šiuo pakeitimu siekiama palengvinti šių atliekų gabenimą – leidžiama pateikti bendrą 
pranešimą ir panaikinamas reikalavimas, kad pagal bendrą pranešimą gabenamos atliekos 
būtų siunčiamos į tą pačią perdirbimo įmonę paskirties šalyje ir tuo pačiu maršrutu. Vietoj jo 
nustatoma, kad patvirtinta surinkimo sistema galėtų parengti bendrą pranešimą valstybei 
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narei, į kurią ketinama vežti atliekas, kuriame būtų nurodytos visos numatomos surinkimo 
vietos toje valstybėje narėje. Galima būtų reikalauti papildomos informacijos dėl pateikto 
pranešimo, kaip nustatyta 4 straipsnio 3 dalyje. 

Kai kurios atliekos, kurių atžvilgiu įgyvendinamos Bendrijos iniciatyvos dėl gamintojų 
atsakomybės, pvz., EEĮ, prieš vežimą galutinai perdirbti gali būti išrūšiuotos arba sumaišytos, 
o pranešėjui turėtų būti leista tarpiniam panaudojimui skirtas atliekas įtraukti į bendrą 
pranešimą.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 107
13 straipsnio 3 dalis

3. Atitinkamos kompetentingos institucijos 
gali sutikti, kad naudojant bendro pranešimo 
procedūrą, 4 straipsnio 2 ir 3 dalies antrąja 
pastraipa nurodyta papildoma informacija ir 
dokumentacija būtų pateikiama vėliau.

3. Atitinkamos kompetentingos institucijos 
gali sutikti, kad naudojant bendrą pranešimą, 
4 straipsnio 2 ir 3 dalies antrąja pastraipa 
nurodyta papildoma informacija ir 
dokumentacija būtų pateikiama vėliau.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su 4 straipsniu, 6 straipsnio 8 dalimi, 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 14 straipsnio 
2 dalimi ir 16 straipsniu, kuriuose naudojama sąvoka „bendras pranešimas“. „Bendro 
pranešimo procedūros“ nėra.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 108
13 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)

3a. Kai gamintojas savanoriškai atsiima 
atliekas, taikomos šios nuostatos:
a) bendras pranešimas turi galioti atliekų 
kodavimo sistemai, visiems atliekų 
gamintojams tose valstybėse narėse ir ne 
daugiau kaip 2580 tonų atliekų per metus 
vienam gamintojui;
b) gamintojas turi pateikti tranzito 
patvirtinimą, galiojantį visoms tranzito 
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valstybėms;
c) gamintojas kompetentingoms 
institucijoms turi pateikti metinį atliekų 
aprašą su visų atliekų gamintojų sąrašu;
d) paskirties šalies kompetentinga 
institucija prižiūri, ar savanoriškai 
atsiimtos atliekos naikinamos tinkamai;
e) nukrypstant nuo 5 straipsnio 4 dalies 
ketvirtojo sakinio, gamintojas gali 
atitinkamai kompetentingai institucijai, jos
prašymu, pateikti su atliekų gamintoju 
sudarytą tiekimo sutartį.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į vis didėjančią gamintojų atsakomybės svarbą Europos aplinkos apsaugos 
politikoje, turi būti nuostata dėl „savanoriško gaminių atliekų atsiėmimo“ pagal bendro 
pranešimo procedūrą.  Ši nuostata sumažintų biurokratiją ir leistų gamintojams atsiimti 
gaminių atliekas – kol kas tai buvo ekonomiškai neįmanoma (ankstesnis plenarinio posėdžio 
metu priimtas 99 pakeitimas).

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 109
15 straipsnio 1 dalies d punktas

d) kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip 
per 30 dienų po tarpinės panaudojimo ar 
šalinimo operacijos užbaigimo, ir ne vėliau 
kaip per vienerius metus, ar trumpesnį 
laikotarpį pagal 9 straipsnio 7 dalį, nuo 
atliekų gavimo, gavėjas ar šią operaciją 
atliekantis įrenginys savo atsakomybe 
patvirtina, kad tarpinis panaudojimas ar 
šalinimas yra užbaigtas.

d) kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip 
per 30 dienų po tarpinės perdirbimo arba 
naikinimo operacijos užbaigimo, ir ne vėliau 
kaip per vienerius metus, ar trumpesnį 
laikotarpį pagal 9 straipsnio 7 dalį, nuo 
atliekų gavimo, šią operaciją atliekanti 
perdirbimo įmonė savo atsakomybe 
patvirtina, kad tarpinis perdirbimas arba 
naikinimas yra užbaigtas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti (žr. 5 straipsnio 3 dalies c punkto 
pagrindimą).
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Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 110
16 straipsnio 1 dalies c punktas

c) kiekvieną transportavimą lydintys 
dokumentai:  pranešėjas saugo judėjimo 
dokumento nuorašą. Judėjimo dokumentas 
ir pranešimo dokumento, kuriame yra 
raštiškas leidimas ir atitinkamų 
kompetentingų institucijų sąlygos, nuorašai 
lydi kiekvieną transportavimą.  Judėjimo 
dokumentą saugo gavėjas;

c) kiekvieną transportavimą lydintys 
dokumentai:  pranešėjas saugo judėjimo 
dokumento nuorašą. Judėjimo dokumentas 
ir pranešimo dokumento, kuriame yra 
raštiškas leidimas ir atitinkamų 
kompetentingų institucijų sąlygos, nuorašai 
lydi kiekvieną transportavimą. Judėjimo 
dokumentą saugo priimanti perdirbimo 
įmonė.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti (žr. 5 straipsnio 3 dalies c punkto 
pagrindimą).

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 111
16 straipsnio 1 dalies d punktas

d) gavėjo išduodamas raštiškas patvirtinimas 
apie atliekų gavimą: per tris dienas nuo 
atliekų gavimo gavėjas pateikia raštišką 
patvirtinimą, kad gavo atliekas.

d) perdirbimo įmonės išduodamas raštiškas 
patvirtinimas apie atliekų gavimą: per tris 
dienas nuo atliekų gavimo įmonė pateikia 
raštišką patvirtinimą, kad gavo atliekas.

Šis patvirtinimas nurodomas judėjimo 
dokumente arba pridedamas prie jo.

Šis patvirtinimas nurodomas judėjimo 
dokumente arba pridedamas prie jo.

Šį patvirtinimą turinčius pasirašytus 
judėjimo dokumento nuorašus gavėjas 
siunčia pranešėjui ir susijusioms 
kompetentingoms institucijoms.

Šį patvirtinimą turinčius pasirašytus 
judėjimo dokumento nuorašus minėta įmonė 
siunčia pranešėjui ir susijusioms 
kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti (žr. 5 straipsnio 3 dalies c punkto 
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pagrindimą).

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 112
16 straipsnio 1 dalies e punktas

e) gavėjo išduodamas pažymėjimas apie ne 
tarpinį panaudojimą ar šalinimą:  kaip 
galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 
dienų po tarpinės panaudojimo ar šalinimo 
operacijos užbaigimo, ir ne vėliau kaip per 
vienerius metus, ar trumpesnį laikotarpį 
pagal 9 straipsnio 7 dalį, nuo atliekų gavimo, 
gavėjas arba šią operaciją atliekantis 
įrenginys savo atsakomybe išduoda 
pažymėjimą, kad ne tarpinis panaudojimas 
ar šalinimas yra užbaigtas.

e) perdirbimo įmonės išduodamas 
pažymėjimas apie ne tarpinį perdirbimą 
arba naikinimą:  kaip galima greičiau, bet ne 
vėliau kaip per 30 dienų po tarpinės 
perdirbimo arba naikinimo operacijos 
užbaigimo, ir ne vėliau kaip per vienerius 
metus, ar trumpesnį laikotarpį pagal 9
straipsnio 7 dalį, nuo atliekų gavimo, šią 
operaciją atliekanti įmonė savo atsakomybe 
išduoda pažymėjimą, kad ne tarpinis 
perdirbimas arba naikinimas yra užbaigtas.

Šis pažymėjimas nurodomas judėjimo 
dokumente arba pridedamas prie jo.

Šis pažymėjimas nurodomas judėjimo 
dokumente arba pridedamas prie jo.

Gavėjas tokį pažymėjimas turinčius 
pasirašytus judėjimo dokumento nuorašus 
siunčia pranešėjui ir susijusioms 
kompetentingoms institucijoms.

Minėta įmonė tokį pažymėjimas turinčius 
pasirašytus judėjimo dokumento nuorašus 
siunčia pranešėjui ir susijusioms 
kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti (žr. 5 straipsnio 3 dalies c punkto 
pagrindimą).

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 113
18 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. 3 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytoms 
atliekoms, kurias numatyta vežti iš vienos 
valstybės narės į kitą valstybę narę arba 
vežti tranzitu per vieną ar kelias kitas 
valstybes nares, taikomi šie procedūriniai 
reikalavimai:

1. 3 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytoms 
atliekoms, kurias numatyta vežti, taikomi šie 
procedūriniai reikalavimai:
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Or. en

Pagrindimas

Išbraukiamas perteklinis tekstas. Iš 1 straipsnio 2 dalies taikymo srities ir 2 straipsnio 34 
punkte pateikto apibrėžimo aišku, kuriems vežimams taikoma 18 straipsnio 1 dalis.  Ši 
formuluotė neįtraukta ir į 3 straipsnio 1 dalį arba 4 straipsnio pirmąją pastraipą, kur 
kalbama apie išankstinio raštiško pranešimo ir sutikimo procedūrą. 

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 114
18 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Atitinkamai institucijai paprašius, vežimą 
organizuojantis asmuo arba gavėjas 
pateikia sutarties nuorašą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi kompetentinga institucija iki atliekų vežimo perdirbti pagal III priedą negauna jokių 
dokumentų, nėra jokio reikalo pateikti ir sutarties (ankstesnis plenarinio posėdžio metu 
priimtas 105 pakeitimas).

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pakeitimas 115
18 straipsnio 4 dalis

4. 1 dalyje nurodyta informacija pagal 
Bendrijos ir šalies teisės aktus laikoma 
slapta.

4. 1 dalyje nurodytai informacijai pagal 
Bendrijos ir šalies teisės aktus gali būti 
taikomi slaptumo reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos siūloma konfidencialumo nuostata griežtesnė, nei būtina.  Valstybių narių surinkta 
informacija apie neteisėtą atliekų vežimą jokiais atvejais ir be jokių išimčių neturėtų būti 
laikoma slapta.
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Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 116
20 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingos institucijos, pranešėjas ir 
gavėjas mažiausiai trejus metus nuo vežimo 
pradžios Bendrijoje saugo visus 
kompetentingoms institucijoms nusiųstus ar 
šių institucijų išsiųstus su pranešime 
nurodytu atliekų vežimu susijusius 
dokumentus.

1. Kompetentingos institucijos, pranešėjas,
gavėjas ir priimanti perdirbimo įmonė 
mažiausiai trejus metus nuo vežimo pradžios 
Bendrijoje saugo visus kompetentingoms 
institucijoms nusiųstus ar šių institucijų 
išsiųstus su pranešime nurodytu atliekų 
vežimu susijusius dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti (žr. 5 straipsnio 3 dalies c punkto 
pagrindimą)

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 117
20 straipsnio 2 dalis

2. Atliekų vežimą organizuojantis asmuo ir
gavėjas mažiausiai trejus metus nuo vežimo 
pradžios Bendrijoje saugo informaciją, 
pateiktą pagal 18 straipsnio 1 dalį.

2. Atliekų vežimą organizuojantis asmuo, 
gavėjas ir priimanti įmonė mažiausiai trejus 
metus nuo vežimo pradžios Bendrijoje saugo 
informaciją, pateiktą pagal 18 straipsnio 1 
dalį.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti (žr.5 straipsnio 3 dalies c punkto 
pagrindimą).

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 118
21 straipsnio 8 dalis

8. Pranešėjo įsipareigojimas ir papildomas 8. Pranešėjo įsipareigojimas ir papildomas 
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išsiuntimo šalies įsipareigojimas atsiimti 
atliekas arba organizuoti alternatyvų jų 
panaudojimą ar šalinimą baigiasi, kai 
gavėjas išduoda 16 straipsnio e punkte arba 
prireikus 15 straipsnio e punkte nurodytą ne 
tarpinio panaudojimo ar šalinimo 
pažymėjimą.   6 straipsnio 6 dalyje nurodyto 
tarpinio panaudojimo ar šalinimo atvejais 
papildomas išsiuntimo šalies įsipareigojimas 
baigiasi, kai gavėjas išduoda 15 straipsnio d 
punkte nurodytą pažymėjimą.

išsiuntimo šalies įsipareigojimas atsiimti 
atliekas arba organizuoti alternatyvų jų 
perdirbimą arba naikinimą baigiasi, kai 
perdirbimo įmonė išduoda 16 straipsnio e 
punkte arba prireikus 15 straipsnio e punkte 
nurodytą ne tarpinio perdirbimo arba 
naikinimo pažymėjimą.   6 straipsnio 6 
dalyje nurodyto tarpinio perdirbimo arba 
naikinimo atvejais papildomas išsiuntimo 
šalies įsipareigojimas baigiasi, kai 
perdirbimo įmonė išduoda 15 straipsnio d 
punkte nurodytą pažymėjimą.

Jei gavėjas išduoda tokį panaudojimo ar 
šalinimo pažymėjimą, dėl kurio vežimas 
tampa neteisėtu ir to pasekmė –finansinės 
garantijos sugrąžinimas, taikomos 23 
straipsnio 3 dalies ir 24 straipsnio 2 dalies 
nuostatos.

Jei perdirbimo įmonė išduoda tokį 
perdirbimo arba naikinimo pažymėjimą, dėl 
kurio vežimas tampa neteisėtu ir to pasekmė 
– piniginio užstato sugrąžinimas, taikomos 
23 straipsnio 3 dalies ir 24 straipsnio 2 dalies 
nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti (žr.5 straipsnio 3 dalies c punkto 
pagrindimą).

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 119
23 straipsnio 6 dalis

6. 6 straipsnio 6 dalyje nurodyto tarpinio 
panaudojimo ar šalinimo atvejais, kai po 
tarpinės panaudojimo ar šalinimo operacijos 
užbaigimo nustatoma, kad atliekų vežimas 
buvo neteisėtas, papildomas išsiuntimo 
šalies įsipareigojimas atsiimti atliekas arba 
organizuoti jų alternatyvų panaudojimą ar 
pašalinimą baigiasi, kai gavėjas išduoda 15 
straipsnio d  punkte nurodytą pažymėjimą.

6.   6 straipsnio 6 dalyje nurodyto tarpinio 
perdirbimo arba naikinimo atvejais, kai po 
tarpinės perdirbimo arba naikinimo
operacijos užbaigimo nustatoma, kad atliekų 
vežimas buvo neteisėtas, papildomas 
išsiuntimo šalies įsipareigojimas atsiimti 
atliekas arba organizuoti jų alternatyvų 
perdirbimą arba naikinimą baigiasi, kai 
perdirbimo įmonė išduoda 15 straipsnio d  
punkte nurodytą pažymėjimą.

Jei gavėjas išduoda tokį panaudojimo ar 
šalinimo pažymėjimą, dėl kurio vežimas 
tampa neteisėtas ir to pasekmė – finansinės 
garantijos grąžinimas, taikoma 3 dalis ir 24 

Jei įmonė išduoda tokį perdirbimo arba 
naikinimo pažymėjimą, dėl kurio vežimas 
tampa neteisėtas ir to pasekmė – piniginio 
užstato grąžinimas, taikoma 3 dalis ir 24 
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straipsnio 2 dalis. straipsnio 2 dalis. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti (žr. 5 straipsnio 3 dalies c punkto 
pagrindimą).

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 120
25 straipsnio 4 dalis

4. Priklausomai nuo atitinkamų 
kompetentingų institucijų ir pranešėjo
sutarimo, 1 dalyje nurodytą informaciją ir 
dokumentus galima pateikti ir jais apsikeisti 
keičiantis elektroniniais duomenimis su 
elektroniniu parašu arba elektroniniu 
autentiškumo patvirtinimu pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/93/EB 
dėl Bendrijos elektroninių parašų 
reguliavimo sistemos [20], arba naudojant 
panašią elektroninę autentiškumo 
patvirtinimo sistemą, užtikrinančią tą patį 
apsaugos lygį. Tokiais atvejais gali būti 
sudaryti organizaciniai susitarimai dėl 
keitimosi elektroniniais duomenimis srauto.

4. Priklausomai nuo atitinkamų 
kompetentingų institucijų sutarimo, 1 dalyje 
nurodytą informaciją ir dokumentus galima 
pateikti ir jais apsikeisti keičiantis 
elektroniniais duomenimis su elektroniniu 
parašu arba elektroniniu autentiškumo 
patvirtinimu pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 1999/93/EB dėl Bendrijos 
elektroninių parašų reguliavimo sistemos 
[20], arba naudojant panašią elektroninę 
autentiškumo patvirtinimo sistemą, 
užtikrinančią tą patį apsaugos lygį. Tokiais 
atvejais gali būti sudaryti organizaciniai 
susitarimai dėl keitimosi elektroniniais 
duomenimis srauto, ypač dėl duomenų 
perdavimo kelių.

Or. de

Pagrindimas

Elektroninė sistema įdiegiama, siekiant padidinti valdymo našumą ir pranešėjams 
supaprastinti procedūrą. Pranešimo sistemos veikimas naudojant keitimąsi duomenimis 
elektroniniu keliu gali būti užtikrinamas tik tuo atveju, jei ši sistema bus įdiegta visiems 
dalyviams be išimties.

Keičiantis duomenimis elektroniniu keliu, taip pat būtina nustatyti ir laikytis standartizuotų 
arba nustatytų susitarimu, organizacinių ir elektroninio duomenų apdorojimo techninių 
reikalavimų. Dėl našumo, techninio įgyvendinamumo ir sąnaudų gali būti reikalinga tobulinti 
numatytas procedūras (remiantis Vokietijos, Olandijos, Belgijos ir Austrijos vykdomame 
projekte EUDIN – European Data Interchange for Waste Notification Systems – pateikta 
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specifikacija). Įterpimas į tekstą suteikia aiškumo.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 121
27 straipsnio 3 dalis

3. Jei išsiuntimo ir paskirties 
kompetentingos institucijos negali sutarti dėl
atliekų tvarkymo operacijos, kuri pranešime 
įvardijama kaip panaudojimo ar šalinimo, 
klasifikavimo, taikomos šalinimą 
reglamentuojančios nuostatos.

3. Jei išsiuntimo ir paskirties 
kompetentingos institucijos negali sutarti dėl 
atliekų tvarkymo operacijos, kuri pranešime 
įvardijama kaip perdirbimo arba naikinimo, 
klasifikavimo, kompetentingos institucijos 
56 straipsnyje nurodytame susitikime su 
susirašinėtojais pateikia prašymą dėl 
klasifikavimo, kad būtų rastas 
kompromisas dėl operacijos klasifikavimo. 
Iki šio susitikimo su susirašinėtojais
taikomos naikinimą reglamentuojančios 
nuostatos.  

Or. en

Pagrindimas

Jei sprendimą dėl operacijos priskyrimo naikinimo operacijų kategorijai priimtų viena 
institucija ir jos sprendimas būtų apskųstas pirmosios instancijos teisme, kaip siūlo Taryba, 
praeitų daug laiko, kol atliekas būtų galima pradėti vežti. 

Jei nesutarimo atveju prašymas dėl klasifikavimo būtų pateikiamas susitikime su 
susirašinėtojais, sprendimas būtų rastas daug greičiau. Tai labai padidintų teisinį aiškumą, o 
pirmosios instancijos teismams nepadidėtų darbo krūvis. 

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 122
27 straipsnio 3 dalis

3. Jei išsiuntimo ir paskirties 
kompetentingos institucijos negali sutarti dėl 
atliekų tvarkymo operacijos, kuri pranešime 
įvardijama kaip panaudojimo ar šalinimo, 
klasifikavimo, taikomos šalinimą 
reglamentuojančios nuostatos.

3. Jei išsiuntimo ir paskirties 
kompetentingos institucijos negali sutarti dėl 
atliekų tvarkymo operacijos, kuri pranešime 
įvardijama kaip perdirbimo arba naikinimo, 
klasifikavimo, vadovaujamasi paskirties 
institucijų nuomone. 



AM\579991LT.doc 43/65 PE 362.657v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Or. en

Pagrindimas

Jei pirmenybė bus teikiama nuostatoms dėl naikinimo, kilus nesutarimams, problema tik 
pagilės, o ne bus išspręsta.  Šia nuostata išsiuntimo šalies institucijos galėtų pasinaudoti 
norėdamos sudaryti palankesnes sąlygas vietinėms atliekų naikinimo įmonėms ir 
nepalankesnes – ne kilmės šalyje esančioms atliekų perdirbimo įmonėms. 

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 123
30 straipsnio įvadinė dalis

Kai atliekos Bendrijoje, įskaitant vežimą 
tarp dviejų tos pačios valstybės narės 
vietovių, vežamos tranzitu per vieną ar 
daugiau trečiųjų šalių ir šios atliekos yra 
skirtos pašalinimui, išsiuntimo 
kompetentinga institucija, papildomai II 
dalies nuostatoms, trečiosios šalies 
kompetentingos institucijos pasiteirauja, ar ji 
pageidauja išsiųsti savo raštišką sutikimą 
planuojamam vežimui:

Kai atliekos Bendrijoje vežamos tranzitu per 
vieną ar daugiau trečiųjų šalių ir šios 
atliekos yra skirtos pašalinimui, išsiuntimo 
kompetentinga institucija, papildomai II 
dalies nuostatoms, trečiosios šalies 
kompetentingos institucijos pasiteirauja, ar ji 
pageidauja išsiųsti savo raštišką sutikimą 
planuojamam vežimui:

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiamas perteklinis tekstas. Iš 1 straipsnio 2 dalies a ir aa (naujo) nuostatų bei 2 
straipsnio 34 punkte pateikto vežimo apibrėžimo aišku, kad 30 straipsnis taikomas vežimams 
tarp kelių tos pačios valstybės narės vietovių tranzitu per vieną ar kelias trečiąsias šalis. Ši 
formuluotė neįtraukiama ir į II antraštinės dalies I skyrių, pvz., į 4 straipsnio pirmąją 
pastraipą.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 124
31 straipsnio 1 dalis

1. Kai atliekos Bendrijoje, įskaitant vežimą 
tarp dviejų tos pačios valstybės narės 
vietovių, vežamos tranzitu per vieną ar 
daugiau trečiųjų šalių, kurioms netaikomas 
EBPO sprendimas, ir šios atliekos yra 

1. Kai atliekos Bendrijoje vežamos tranzitu 
per vieną ar daugiau trečiųjų šalių, kurioms 
netaikomas EBPO sprendimas, ir šios 
atliekos yra skirtos perdirbti, taikomas 30 
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skirtos panaudoti, taikomas 30 straipsnis. straipsnis.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiamas perteklinis tekstas.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 125
31 straipsnio 2 dalis

2. Kai atliekos Bendrijoje, įskaitant vežimą 
tarp dviejų tos pačios valstybės narės 
vietovių, vežamos tranzitu per vieną ar 
daugiau trečiųjų šalių, kurioms taikomas 
EBPO sprendimas, ir yra skirtos panaudoti, 
10 straipsnyje nurodytas sutikimas gali būti 
tylus ir, jei nebuvo pareikšta prieštaravimų 
ar nustatyta sąlygų, vežimas gali būti 
pradėtas po 30 dienų tos dienos, kurią 
paskirties kompetentinga institucija išsiunčia 
patvirtinimą pagal 8 straipsnį.

2. Kai atliekos Bendrijoje vežamos tranzitu 
per vieną ar daugiau trečiųjų šalių, kurioms 
taikomas EBPO sprendimas, ir yra skirtos 
perdirbti, 10 straipsnyje nurodytas sutikimas 
gali būti tylus ir, jei nebuvo pareikšta 
prieštaravimų ar nustatyta sąlygų, vežimas 
gali būti pradėtas po 30 dienų po tos dienos, 
kurią paskirties kompetentinga institucija 
išsiunčia patvirtinimą pagal 8 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiamas perteklinis tekstas.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 126
34 straipsnio 3 dalies e punktas

e) jei po 42 dienų, kai atliekos buvo išvežtos 
iš Bendrijos, Bendrijoje esanti išsiuntimo 
kompetentinga institucija iš gavėjo negavo 
jokio pranešimo apie atliekų gavimą, ji be 
delsimo apie tai praneša paskirties 
kompetentingai institucijai; ir

e) jei po 42 dienų, kai atliekos buvo išvežtos 
iš Bendrijos, Bendrijoje esanti išsiuntimo 
kompetentinga institucija iš perdirbimo
įmonės negavo jokio pranešimo apie atliekų 
gavimą, ji be delsimo apie tai praneša 
paskirties kompetentingai institucijai; ir
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti (žr. 5 straipsnio 3 dalies c punkto 
pagrindimą).

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 127
34 straipsnio 3 dalies f punktas

f) 4 straipsnio 4 punkto antrojoje pastraipoje 
ir 5 straipsnyje minimoje sutartyje turi būti 
nustatyta, kad:  

f) 4 straipsnio 4 punkto antrojoje pastraipoje 
ir 5 straipsnyje minimoje sutartyje turi būti 
nustatyta, kad: 

i) jei gavėjas išduoda netinkamą šalinimo 
pažymėjimą, kurio pasekmė – atleidimas 
nuo finansinės garantijos, jis apmoka kaštus, 
susidarančius dėl prievolės grąžinti atliekas į 
išsiuntimo kompetentingos institucijos 
jurisdikcijai priklausančią teritoriją bei 
panaudojant ar šalinant atliekas alternatyviu 
ir aplinkai saugiu būdu;

i) jei perdirbimo įmonė išduoda netinkamą 
naikinimo pažymėjimą, kurio pasekmė –
atleidimas nuo piniginio užstato, gavėjas 
apmoka išlaidas, susidarančias dėl prievolės 
grąžinti atliekas į išsiuntimo kompetentingos 
institucijos jurisdikcijai priklausančią 
teritoriją bei perdirbant arba naikinant
atliekas alternatyviu ir aplinkai saugiu būdu;

ii) per tris dienas nuo šalinti skirtų atliekų 
gavimo gavėjas pranešėjui ir atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms siunčia 
pasirašytus užpildyto judėjimo dokumento 
nuorašus, išskyrus iii papunktyje nurodytą 
šalinimo pažymėjimą; ir

ii) per tris dienas nuo naikintinų atliekų 
gavimo įmonė pranešėjui ir atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms siunčia 
pasirašytus užpildyto judėjimo dokumento 
nuorašus, išskyrus iii papunktyje nurodytą 
naikinimo pažymėjimą; ir

iii) kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip 
per 30 dienų nuo šalinimo užbaigimo ir ne 
vėliau kaip per vienerius kalendorinius 
metus nuo atliekų gavimo, gavėjas savo 
atsakomybe patvirtina, kad šalinimas buvo 
užbaigtas, ir pranešėjui bei atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms siunčia 
pasirašytus šį patvirtinimą turinčio judėjimo 
dokumento nuorašus.

iii) kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip 
per 30 dienų nuo sunaikinimo ir ne vėliau 
kaip per vienerius kalendorinius metus nuo 
atliekų gavimo, perdirbimo įmonė savo 
atsakomybe patvirtina, kad atliekos buvo 
sunaikintos, ir pranešėjui bei atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms siunčia 
pasirašytus šį patvirtinimą turinčio judėjimo 
dokumento nuorašus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti (žr. 5 straipsnio 3 dalies c punkto 
pagrindimą).
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Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 128
37 straipsnio 3 dalies d punktas

d) jei po 42 dienų, kai atliekos buvo išvežtos 
iš Bendrijos, Bendrijoje esanti išsiuntimo 
kompetentinga institucija iš gavėjo negavo 
jokio pranešimo apie atliekų gavimą, ji be 
delsimo apie tai informuoja paskirties 
kompetentingą instituciją; ir

d) jei po 42 dienų, kai atliekos buvo išvežtos 
iš Bendrijos, Bendrijoje esanti išsiuntimo 
kompetentinga institucija iš perdirbimo
įmonės negavo jokio pranešimo apie atliekų 
gavimą, ji be delsimo apie tai informuoja 
paskirties kompetentingą instituciją; ir

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti (žr. 5 straipsnio 3 dalies c punkto 
pagrindimą).

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 129
37 straipsnio 3 dalies e punktas

e) 4 straipsnio 4 punkto antrojoje pastraipoje 
ir 5 straipsnyje nurodytoje sutartyje 
nustatoma, kad: 

e) 4 straipsnio 4 punkto antrojoje pastraipoje 
ir 5 straipsnyje nurodytoje sutartyje 
nustatoma, kad: 

i) jei gavėjas išduoda netinkamą šalinimo 
pažymėjimą, kurio pasekmė – atleidimas 
nuo finansinės garantijos, jis padengia 
kaštus, susidarančius dėl prievolės grąžinti 
atliekas į išsiuntimo kompetentingos 
institucijos jurisdikcijai priklausančią 
teritoriją bei panaudojant ar šalinant atliekas 
alternatyviu ir aplinkai saugiu būdu;

i) jei perdirbimo įmonė išduoda netinkamą 
sunaikinimo pažymėjimą, kurio pasekmė –
atleidimas nuo piniginio užstato, gavėjas 
padengia išlaidas, susidarančias dėl 
prievolės grąžinti atliekas į išsiuntimo 
kompetentingos institucijos jurisdikcijai 
priklausančią teritoriją bei perdirbant arba 
naikinant atliekas alternatyviu ir aplinkai 
saugiu būdu;

ii) per tris dienas nuo panaudoti skirtų 
atliekų gavimo gavėjas pranešėjui ir
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms siunčia pasirašytus užpildyto 
judėjimo dokumento nuorašus, išskyrus iii 
papunktyje nurodytą panaudojimo 
pažymėjimą; ir

ii) per tris darbo dienas nuo naikintinų
atliekų gavimo perdirbimo įmonė pranešėjui 
ir atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms siunčia pasirašytus užpildyto 
judėjimo dokumento nuorašus, išskyrus iii 
papunktyje nurodytą sunaikinimo
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pažymėjimą; ir
iii) kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip 
per 30 dienų nuo panaudojimo užbaigimo ir 
ne vėliau kaip per vienerius kalendorinius 
metus nuo atliekų gavimo, gavėjas savo 
atsakomybe patvirtina, kad panaudojimas 
buvo užbaigtas, ir pranešėjui bei 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms siunčia pasirašytus šį 
patvirtinimą turinčio judėjimo dokumento 
nuorašus. 

iii) kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip 
per 30 dienų nuo sunaikinimo ir ne vėliau 
kaip per vienerius kalendorinius metus nuo 
atliekų gavimo, perdirbimo įmonė savo 
atsakomybe patvirtina, kad jos sunaikintos, 
ir pranešėjui bei atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms siunčia 
pasirašytus šį patvirtinimą turinčio judėjimo 
dokumento nuorašus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti (žr. 5 straipsnio 3 dalies c punkto 
pagrindimą).

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 130
37 straipsnio 3 dalies e punkto ii papunktis

ii) per tris darbo dienas nuo panaudoti skirtų 
atliekų gavimo gavėjas pranešėjui ir 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms siunčia pasirašytus užpildyto 
judėjimo dokumento nuorašus, išskyrus iii 
papunktyje  nurodytą panaudojimo 
pažymėjimą; ir

ii) per tris dienas nuo perdirbamų atliekų 
gavimo gavėjas pranešėjui ir atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms siunčia 
pasirašytus užpildyto judėjimo dokumento 
nuorašus, išskyrus iii papunktyje nurodytą 
perdirbimo pažymėjimą; ir

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su 15 straipsnio c punktu, 16 straipsnio d punktu ir 34 straipsnio 3 dalies f 
punkto ii papunkčiu.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 131
46 straipsnio 1 dalies b punktas
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b) kai tik atliekos išvežamos iš Bendrijos, 
išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga 
Bendrijoje esančiai tranzito kompetentingai 
(-oms) institucijai (-joms) siunčia judėjimo 
dokumento nuorašą, taip patvirtindama, kad 
atliekos išvežtos iš Bendrijos.

b) kai tik atliekos išvežamos iš Bendrijos, 
išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga 
Bendrijoje esančiai tranzito kompetentingai 
(-oms) institucijai (-joms) siunčia antspaudu 
patvirtintą judėjimo dokumento nuorašą, 
taip patvirtindama, kad atliekos išvežtos iš 
Bendrijos.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su 34 straipsnio 3 dalies d punktu, 37 straipsnio 3 dalies c punktu ir 41 
straipsnio 3 dalies d punktu. 

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 132
47 straipsnio 2 dalies b punktas

b) kai tik atliekos išvežamos iš Bendrijos, 
išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga 
Bendrijoje esančiai tranzito kompetentingai 
institucijai siunčia judėjimo dokumento 
nuorašą, taip patvirtindama, kad atliekos 
išvežtos iš Bendrijos.

b) kai tik atliekos išvežamos iš Bendrijos, 
išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga 
Bendrijoje esančiai tranzito 
kompetentingai (-oms) institucijai (-joms) 
siunčia antspaudu patvirtintą judėjimo 
dokumento nuorašą, taip patvirtindama, kad 
atliekos išvežtos iš Bendrijos.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su 34 straipsnio 3 dalies d punktu, 37 straipsnio 3 dalies c punktu,41 straipsnio 
3 dalies d punktu ir 46 straipsnio b punktu. 

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 133
49 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės gali, kaip vykdomąsias 
šio reglamento priemones, numatyti, inter 
alia, vienetų ir įmonių patikrinimus pagal 
Direktyvos 75/442/EEB 13 straipsnį ir 

2. Valstybės narės, kaip vykdomąsias šio 
reglamento priemones, numato, inter alia, 
vienetų ir įmonių patikrinimus pagal 
direktyvos 75/442/EEB 13 straipsnį ir 
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atliekų vežimo ar susijusių panaudojimo ar 
šalinimo operacijų tikrinimus iš anksto 
nepranešus.  

atliekų vežimo ar susijusių perdirbimo arba 
naikinimo operacijų tikrinimus iš anksto 
nepranešus. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinė šio reglamento problema – tinkamas jo įgyvendinimo užtikrinimas. Todėl šią 
nuostatą reikia sugriežtinti.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 134
49 straipsnio 3 dalies b punktas

b) paskirties vietoje, kartu su gavėju; b) paskirties vietoje, kartu su gavėju arba 
perdirbimo įmone;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti (žr.5 straipsnio 3 dalies c punkto 
pagrindimą).

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 135
49 straipsnio 4 dalis

4. Patikra gali apimti dokumentų tikrinimą, 
tapatybės patvirtinimą ir prireikus fizinę 
atliekų patikrą.

4. Atliekų siuntų patikros apima dokumentų 
tikrinimą, tapatybės patvirtinimą ir prireikus 
fizinę atliekų patikrą. Valstybės narės savo 
teritorijose patikrina mažiausiai 3 proc. 
atliekų siuntų.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu įvesti mažiausiai 3 proc. siuntų privalomojo tikrinimo reikalavimą. Tai 
vienintelis būdas išsaugoti įstatymų griežtumą, nes atliekų vežimas kelia pavojų aplinkai. 
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pakeitimas 136
50 straipsnio 4 dalies a punktas (naujas)

4a. Eksportuojančiosios arba 
importuojančiosios valstybės 
kompetentinga institucija per 30 dienų nuo 
pranešimo gavimo viešai paskelbia, pvz.,
internetu, visą nekonfidencialią (pagal 
nacionalinę ir Bendrijos teisę) informaciją, 
pateiktą jos gautuose ar jos pritartuose 
pranešimuose apie vežimus, sutikimo 
raštuose ir visuose kituose prie pranešimų 
pridedamuose dokumentuose.

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie atliekų vežimą turėtų būti prieinama. Ši mintis atitinka Aarhus konvenciją 
bei direktyvą dėl laisvo prieinamumo prie informacijos apie aplinką.  Jei kokia nors 
informacija pagal Bendrijos ar nacionalinę teisę laikoma konfidenciali, tuomet jos galima 
neskelbti. Grąžinamas pirmojo svarstymo metu priimtas 66 pakeitimas, susijęs su duomenų 
konfidencialumu.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pakeitimas 137
56 straipsnis

Valstybių narių prašymu ar kitaip prireikus, 
Komisija periodiškai surengia susitikimą su 
susirašinėtojais, kad kartu išnagrinėtų 
klausimus, kylančius įgyvendinant šį 
reglamentą.

Valstybių narių prašymu ar kitaip prireikus, 
Komisija periodiškai surengia susitikimą su 
susirašinėtojais, kad kartu išnagrinėtų 
klausimus, kylančius įgyvendinant šį 
reglamentą. Į šiuos susitikimus turėtų būti 
kviečiamos atitinkamos nevyriausybinės 
organizacijos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nevyriausybinėms organizacijoms sudaroma galimybė dalyvauti valstybių 
narių prašymu Komisijos rengiamuose susitikimuose su susirašinėtojais.
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pakeitimas 138
57 straipsnio 1 dalies b punktas

b) neklasifikuojamos atliekos gali laikinai 
papildyti IIIB, IV ar V priedus, kol bus 
priimtas sprendimas dėl jų įtraukimo į 
atitinkamus Bazelio konvencijos ar EBPO 
sprendimo priedus; 

b) neklasifikuojamos atliekos turėtų laikinai 
būti laikomos ir tvarkomos taip, lyg jos 
būtų įtrauktos į IV ir V priedus, kol bus 
priimtas sprendimas dėl jų įtraukimo į 
atitinkamus Bazelio konvencijos ar EBPO 
sprendimo priedus ar į ES atliekų sąrašą; 

Or. en

Pagrindimas

Naujojo Tarybos įvesto IIIB priedo išbraukimas yra svarbus politinis prioritetas. Šiuo 
pakeitimu keičiama 57 straipsnio, kuriame nurodom priedai ir kaip juos taikyti, formuluotė.  
Vietoj Tarybos pasiūlytos tvarkos, pagal kurią jokiai kategorijai nepriskirtas atliekas galima 
įrašyti į IIIB priedo nepavojingų medžiagų sąrašą, siūloma įvesti atsargumo nuostatą, kad 
jokiai kategorijai nepriskirtos atliekos laikinai – kol neįrodyta, kad jos NĖRA pavojingos -
traktuojamos taip pat, kaip IV ir V prieduose išvardintos atliekos (pavojingos). 

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 139
59 straipsnio 2 dalis

2. Per penkerius metus nuo … ** Komisija
peržiūri, kaip įgyvendinama 12 straipsnio 1 
dalies c punkto nuostata, įskaitant jos 
poveikį aplinkos apsaugai ir vidaus rinkos 
veikimui.  Jei būtina, po šios peržiūros 
pateikiami atitinkami pasiūlymai  pakeisti 
šią nuostatą.

2. Per ketverius metus nuo … ** Europos 
Parlamentas ir Taryba Komisijos 
pasiūlymu peržiūrės šį reglamentą pagal 
būsimą Pagrindų direktyvą dėl atliekų. 

Or. en

Pagrindimas

Labai greitai Europos Komisija pateiks pasiūlymą dėl Pagrindų direktyvos dėl atliekų. Ši 
Pagrindų direktyva šiam reglamentui turės padarinių, kuriuos reikės peržiūrėti per ketverius 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo.
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 140
59 straipsnio 2 dalis

2. Per penkerius metus nuo … ** Komisija 
peržiūri, kaip įgyvendinama 12 straipsnio 1 
dalies c punkto nuostata, įskaitant jos 
poveikį aplinkos apsaugai ir vidaus rinkos 
veikimui.   Jei būtina, po šios peržiūros 
pateikiami atitinkami pasiūlymai  pakeisti 
šią nuostatą.

2. Per trejus metus nuo … ** Komisija 
peržiūri, kaip įgyvendinama 12 straipsnio 1 
dalies c punkto ir 27 straipsnio nuostatos, 
įskaitant jų poveikį aplinkos apsaugai ir 
vidaus rinkos veikimui.  Jei būtina, po šios 
peržiūros pateikiami atitinkami pasiūlymai  
pakeisti šią nuostatą.

Or. en

Pagrindimas

EB aplinkos apsaugos kriterijams įvykdyti turėtų pakakti trejų metų. Galimybių taikyti
nacionalinius kriterijus sumažinimas padės sudaryti visiems vienodas sąlygas įgyvendinti 
aplinkos apsaugos reikalavimus Europoje. 

Reiktų skatinti vienodų aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo atliekų tvarkymo srityje 
sąlygų sudarymą visose valstybėse narėse, todėl rekomenduojama šią taisyklę nustatyti tik 
tam tikrą ribotą laiką. Turėtų būti numatyta paskata visoje Europoje įvesti vienodas taisykles 
ir užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą atliekų perdirbimo srityje.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pakeitimas 141
62 straipsnio 1 dalis

1. Iki 2005 m. birželio 30 d. visoms į 
Vengriją vežamoms III ir IV prieduose 
nurodytoms ir juose nenurodytoms 
panaudoti skirtoms atliekoms taikoma 
išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo 
procedūra pagal II dalį.

Išbraukta.

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, 
kompetentingos institucijos gali 
prieštarauti, kad  III ir IV prieduose 
nurodytos ir juose nenurodytos panaudoti 
skirtos atliekos būtų vežamos į įrenginį, 
kuris gali taikyti laikiną nuo tam tikrų 1994 
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m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 
94/67/EB dėl pavojingų atliekų deginimo ir 
2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2001/80/EB dėl tam 
tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą 
deginančių įrenginių, kiekio apribojimo 
nuostatų leidžiančią nukrypti nuostatą, tuo 
metu, kai paskirties įrenginyje taikoma 
laikina leidžianti nukrypti nuostata. 

Or. en

Pagrindimas

1 dalis turėtų būti išbraukta, nes Vengrijai skirtų pereinamojo laikotarpio priemonių 
galiojimas baigėsi.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pakeitimas 142
62 straipsnio 3 dalis

3. Iki 2005 m. gruodžio 31 d. visoms į Maltą 
vežamoms III ir IV prieduose nurodytoms 
ir juose nenurodytoms panaudoti skirtoms 
atliekoms taikoma išankstinio raštiško 
pranešimo ir leidimo procedūra pagal II 
dalį.

Išbraukta.

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, 
kompetentingos institucijos prieštarauja, 
kad III ir IV prieduose nurodytos ir juose 
nenurodytos panaudoti skirtos atliekos būtų  
vežamos į įrenginį, kuris gali taikyti laikiną 
nuo tam tikrų Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2001/80/EB kiekio 
apribojimo nuostatų leidžiančią nukrypti 
nuostatą, tuo metu, kai paskirties 
įrenginyje taikoma laikina leidžianti 
nukrypti nuostata.  

Or. en

Pagrindimas

3 dalis turėtų būti išbraukta, nes Maltai skirtų pereinamojo laikotarpio priemonių galiojimas 
iki šio reglamento įsigaliojimo jau bus pasibaigęs.
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pakeitimas 143
62 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos 26 eilutė

A4030 A4010

Or. en

Pagrindimas

4 dalyje, kurioje kalbama apie Lenkiją, reikia pataisyti atliekų įrašą A4030, nes Stojimo 
Sutartyje nurodytas įrašas AD010 atitinka Bazelio konvencijos VIII priedo įrašą A4010, o ne 
A4030 (kuris atitinka įrašą AD020).

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pakeitimas 144
62 straipsnio 5 dalies a punktas (naujas)

5a. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. visoms į 
Bulgariją vežamoms III priede nurodytoms 
perdirbti skirtoms atliekoms taikoma 
išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo 
procedūra pagal II antraštinę dalį.
Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, 
iki 2009 m. gruodžio 31 d. Bulgarijos 
kompetentingos institucijos, remdamosi 11 
straipsnyje nurodytu prieštarauti 
leidžiančiu pagrindu, gali prieštarauti, kad 
į Bulgariją perdirbti būtų vežamos šios III 
ir IV prieduose nurodytos atliekos: 
B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 ir A1030 (tik arseną ir gyvsidabrį 
nurodančios įtraukos)
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A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (taikoma tik polichlorintiesiems 
naftalenams (PCN))
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau 
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kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. direktyvos 
75/442/EEB 18 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka.
Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, 
iki 2009 m. gruodžio 31 d. Bulgarijos 
kompetentingos institucijos gali 
prieštarauti, remdamosi pagrindais, 
nustatytais 11 straipsnyje, kad į Bulgariją 
būtų vežamos:
a) šios IV priede nurodytos perdirbti skirtos 
atliekos:
A2050
A3030
A3180, išskyrus polichlorintuosius 
naftalenus (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
ir
b) prieduose nenurodytos perdirbti skirtos 
atliekos.
Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, 
Bulgarijos kompetentingos institucijos 
prieštarauja, kad III ir IV prieduose 
nurodytos ir juose nenurodytos perdirbti
skirtos atliekos būtų vežamos į perdirbimo
įmonę, kuri gali taikyti laikiną nuo tam 
tikrų direktyvos 96/61/EB arba direktyvos 
2001/80/EB nuostatų leidžiančią nukrypti 
nuostatą, tuo metu, kai paskirties įmonėje 
taikoma laikina leidžianti nukrypti 
nuostata. 

Or. en

Pagrindimas

5 straipsnio a ir b punktais (naujais) reglamentas papildomas Bulgarijos ir Rumunijos 
Stojimo sutarčių tekstais, kaip buvo padaryta 1–5 dalyse dėl Vengrijos, Latvijos, Maltos, 
Lenkijos ir Slovakijos. Ypač daugelį atliekų įrašų reikia pakeisti atitinkamais įrašais, 
išvardintais III ir IV prieduose, kaip buvo padaryta dėl Lenkijos.
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pakeitimas 145
62 straipsnio 5 dalies b punktas (naujas)

5b. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. visoms į 
Rumuniją vežamoms III priede nurodytoms 
perdirbti skirtoms atliekoms taikoma 
išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo 
procedūra pagal II antraštinę dalį.
Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, 
iki 2011 m. gruodžio 31 d. Rumunijos 
kompetentingos institucijos, remdamosi 11 
straipsnyje nurodytu prieštarauti 
leidžiančiu pagrindu, gali prieštarauti, kad 
į Rumuniją perdirbti būtų vežamos šios III 
ir IV prieduose nurodytos atliekos: 
B2070
B2100, išskyrus aliuminio atliekas
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 ir A1030 (tik arseną, gyvsidabrį ir 
talį nurodančios įtraukos)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
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A3150
A3160
A3170
A3180 (taikoma tik polichlorintiesiems 
naftalenams (PCN))
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150
Šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau 
kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. Direktyvos 
75/442/EEB 18 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka.
Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, 
iki 2011 m. gruodžio 31 d. Rumunijos 
kompetentingos institucijos gali 
prieštarauti, remdamosi pagrindais, 
nustatytais 11 straipsnyje, kad į Rumuniją 
būtų vežamos:
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a) šios IV priede nurodytos perdirbti skirtos 
atliekos:
A2050
A3030
A3180, išskyrus polichlorintuosius 
naftalenus (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
ir
b) prieduose nenurodytos perdirbti skirtos 
atliekos.
Šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau 
kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. direktyvos 
75/442/EEB 18 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka.
Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, 
Rumunijos kompetentingos institucijos 
prieštarauja, kad III ir IV prieduose 
nurodytos ir juose nenurodytos perdirbti
skirtos atliekos būtų vežamos į perdirbimo
įmonę, kuri gali taikyti laikiną nuo tam 
tikrų direktyvos 96/61/EB, direktyvos 
2000/76/EB arba direktyvos 2001/80/EB 
nuostatų leidžiančią nukrypti nuostatą, tuo 
metu, kai paskirties įmonėje taikoma 
laikina leidžianti nukrypti nuostata. 

Or. en

Pagrindimas

5 straipsnio a ir b punktais (naujais) reglamentas papildomas Bulgarijos ir Rumunijos 
Stojimo sutarčių tekstais, kaip buvo padaryta 1–5 dalyse dėl Vengrijos, Latvijos, Maltos, 
Lenkijos ir Slovakijos.  Ypač daugelį atliekų įrašų reikia pakeisti atitinkamais įrašais, 
išvardintais III ir IV prieduose, kaip buvo padaryta dėl Lenkijos.
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pakeitimas 146
63 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

1a. Jei įstojimo diena yra vėliau nei 1 
dalyje nurodyta įsigaliojimo diena, tuomet, 
nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies 
nuostatos, 62 straipsnio 5 dalies a ir b 
punktai įsigalioja nuo įstojimo dienos. 

Or. en

Pagrindimas

Bulgarijai ir Rumunijai skirtos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos 62 straipsnio 5 
dalies a ir b punktuose, turėtų joms įsigalioti nuo šių šalių įstojimo, tačiau ne anksčiau kaip 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. 

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 147
II priedo 1 dalies 23 punkto a papunktis (naujas)

23a. Perdirbimo įmonės ir tarpininko arba 
prekybininko sutarties nuorašas arba 
sutarties įrodymas (arba deklaracija, 
patvirtinanti jos egzistavimą), jeigu 
tarpininkas arba prekybininkas veikia kaip 
gavėjas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas – tai loginė gavėjo apibrėžimo, pateikto 2 straipsnio 14 punkte, pakeitimo 
išdava. Formuluotė panaši į II priedo 1 dalies 23 punkto formuluotę.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 148
II priedo 3 dalies 4 punktas

4. Transportavimo atstumas (-ai) nuo 4. Transportavimo atstumas (-ai) nuo 



AM\579991LT.doc 61/65 PE 362.657v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

pranešėjo iki gavėjo, taip pat įskaitant 
galimus alternatyvius maršrutus, susidarius 
nenumatytoms aplinkybėms, o vežant 
susijusiomis transporto rūšimis – vietas, 
kuriose bus atliekamas perdavimas.  

pranešėjo iki perdirbimo įmonės, taip pat 
įskaitant galimus alternatyvius maršrutus, 
susidarius nenumatytoms aplinkybėms, o 
vežant susijusiomis transporto rūšimis –
vietas, kuriose bus atliekamas perdavimas.  

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti. Atliekos pervežamos į perdirbimo
įmonę, kurioje atliekamos jų perdirbimo arba naikinimo operacijos. Todėl II priedo 3 dalies 4 
ir 5 punktuose aktualu paminėti transportavimą iki perdirbimo įmonės.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 149
II priedo 3 dalies 5 punktas

5. Informacija apie transportavimo nuo 
pranešėjo iki gavėjo kaštus.

5. Informacija apie transportavimo nuo 
pranešėjo iki perdirbimo įmonės išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas reglamento nuoseklumui užtikrinti. Atliekos pervežamos į perdirbimo
įmonę, kurioje atliekamos jų perdirbimo arba naikinimo operacijos. Todėl II priedo 3 dalies 4 
ir 5 punktuose aktualu paminėti transportavimą iki perdirbimo įmonės.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 150
II priedo 3 dalies 12 punktas

12. Sutarčių nuorašai, kaip nurodyta 1 dalies 
22 ir 23 punktuose.

12. Sutarčių nuorašai, kaip nurodyta 1 dalies 
22, 23 ir 23a punktuose.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas – tai loginė gavėjo apibrėžimo, pateikto 2 straipsnio 14 punkte ir II priedo 1 
dalies 23a punkte (naujame), pakeitimo išdava.



PE 362.657v01-00 62/65 AM\579991LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 151
III priedo 1 dalies f punkto a papunktis (naujas)

fa) Netaikomi Bazelio konvencijos įrašai 
B1200 ir B1210, jei šlakai buvo specialiai 
pagaminti, norint įvykdyti nacionalinius ir 
atitinkamus tarptautinius reikalavimus ir 
standartus.  

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu galiojančio Reglamento dėl atliekų vežimo (Reglamentas (EEB) Nr. 259/93) II 
priede (Žaliajame sąraše) yra toks įrašas:

„GC 070 Šlakai, susidarantys gaminant geležį ir anglinį plieną (įskaitant mažai legiruotą 
plieną), išskyrus specialiai pagamintus šlakus, atitinkančius nacionalinius ir atitinkamus 
tarptautinius reikalavimus ir standartus.“

Ši išimtis yra šiuo metu galiojančio teisės akto nuostata. Įtraukus šį apibrėžimą, būtų 
užtikrintas šios išimties išsaugojimas.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 152
IIIB priedas

IIIB PRIEDAS
PAPILDOMOS  ATLIEKOS, ĮTRAUKTOS 

Į „ŽALIĄJĮ“ SĄRAŠĄ, KURIOS BUS 
ĮTRAUKTOS Į ATITINKAMUS PRIEDUS 

ARBA Į OECD SPRENDIMĄ, KAIP 
NURODYTA 57 STRAIPSNIO 1 DALIES 

b PUNKTE 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jokiai kategorijai nepriskirtos atliekos neturėtų būti laikomos „žaliosiomis“, kol nepriskirtos 
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kokia nors kategorijai. Dėl to gali kilti neaiškumų, o potencialiai pavojingos medžiagos gali 
būti vežamos arba eksportuojamos. Kol nėra galutinio EBPO sprendimo arba Bazelio 
konvencijos, atliekos turi būti priskiriamos prie pavojingų atliekų kategorijos.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pakeitimas 153
IIIB priedas

IIIB PRIEDAS
PAPILDOMOS  ATLIEKOS, ĮTRAUKTOS 

Į „ŽALIĄJĮ“ SĄRAŠĄ, KURIOS BUS
ĮTRAUKTOS Į ATITINKAMUS PRIEDUS 

ARBA Į OECD SPRENDIMĄ, KAIP 
NURODYTA 57 STRAIPSNIO 1 DALIES 

b PUNKTE 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Naujojo Tarybos įvesto IIIB priedo išbraukimas yra svarbus politinis prioritetas. Vietoj 
Tarybos pasiūlytos tvarkos, pagal kurią jokiai kategorijai nepriskirtas atliekas galima įrašyti 
į IIIB priedo nepavojingų medžiagų sąrašą, siūlome įvesti atsargumo nuostatą, kad jokiai 
kategorijai nepriskirtos atliekos laikinai – kol neįrodyta, kad jos NĖRA pavojingos –
traktuojamos taip pat, kaip IV ir V prieduose išvardintos atliekos (pavojingos).

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 154
V priedo įvadinių pastabų 2 dalis

2. Šį priedą sudaro trys dalys, iš kurių 2 ir 3 
dalys taikomos tik tuomet, kai netaikoma 1 
dalis.  Dėl tos priežasties, kad būtų nustatyta, 
ar tam tikroms atliekoms taikomas šis 
priedas, pirmiausia reikia patikrinti, ar 
atliekos įtrauktos į šio priedo 1 dalį; jeigu 
ne, tuomet, ar jos įtrauktos į 2 dalį, o jeigu 
ne, ar jos įtrauktos į 3 dalį. 

2. Šį priedą sudaro trys dalys, iš kurių 2 ir 3 
dalys taikomos tik tuomet, kai netaikomas 1 
dalies A sąrašas.  Dėl tos priežasties, kad 
būtų nustatyta, ar tam tikroms atliekoms 
taikomas šis priedas, pirmiausia reikia 
patikrinti, ar atliekos įtrauktos į šio priedo 1 
dalies A sąrašą; jeigu ne, tuomet, ar jos 
įtrauktos į 2 dalį, o jeigu ne, ar jos įtrauktos į 
3 dalį. 

1 dalis yra padalyta į dvi skirsnio dalis:  A 
sąrašą, kuriame išvardytos atliekų rūšys, 
klasifikuojamos kaip pavojingos pagal 

1 dalis yra padalyta į dvi skirsnio dalis: A 
sąrašą, kuriame išvardytos atliekų rūšys, 
klasifikuojamos kaip pavojingos pagal 
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Bazelio konvencijos 1 straipsnio 1 dalies a 
punktą, dėl ko joms taikomas eksporto 
draudimas, ir B sąrašą, kuriame išvardytos 
atliekos, kurioms netaikomas Bazelio 
konvencijos 1 straipsnio 1 dalies a punktas, 
dėl ko joms netaikomas eksporto 
draudimas.  

Bazelio konvencijos 1 straipsnio 1 dalies a 
punktą, ir B sąrašą, kuriame išvardytos 
atliekos, kurios nėra klasifikuojamos kaip 
pavojingos.   

Todėl, jeigu atliekos išvardytos 1 dalyje, 
reikia patikrinti, ar jos išvardytos A sąraše 
ar B sąraše. Tik tuomet, jeigu atliekos nėra 
išvardytos 1 dalies A arba B sąraše, reikia 
patikrinti, ar jos nėra išvardytos 2 dalies 
pavojingų atliekų sąraše (t.y., atliekų, 
pažymėtų žvaigždute) arba 3 dalyje. Jeigu 
taip, tuomet šioms atliekoms taikomas 
eksporto draudimas.

Todėl, jeigu atliekos išvardytos 1 dalies A 
sąraše, joms taikomas eksporto draudimas.
Jeigu atliekos nėra išvardytos 1 dalies A 
sąraše, bet yra įtrauktos į 2 dalies pavojingų 
atliekų sąrašą (t.y., atliekų, pažymėtų 
žvaigždute) arba 3 dalį, joms taip pat 
taikomas eksporto draudimas. *

_________

* 2 dalyje išvardijamos atliekos pagal 
direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 
straipsnio a punktą ir direktyvos 
91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 
straipsnio 4 dalį, kur žvaigždute (*) 
pažymėtos atliekos yra laikomos 
pavojingomis. Žvaigždute (*) nepažymėtos 
atliekos nelaikomos pavojingomis.
3 dalis parengta pagal EBPO sprendimo 4 
priedo I ir II dalis; joje išvardintos 
pavojingomis laikomos atliekos.

Or. en

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004.4.7), priimtus 
69 ir 70 pakeitimus, kurie buvo įtraukti į Europos Komisijos pataisytą pasiūlymą 
(KOM(2004)172).

Šiuo pakeitimu pakeičiamas atliekų sąrašų eiliškumas: ES pavojingų medžiagų sąrašas tampa 
svarbesnis už Bazelio nepavojingų atliekų sąrašą. 

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 44 pakeitimas, kad būtų aiškiau.
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pakeitimas 155
V priedo 3 dalies Ba sąrašas (naujas)

Ba sąrašas:
Atliekos, kuriose yra arba kurios yra 
2002 m. sausio 27 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų II 
priedo 1 dalyje išvardinti komponentai, 
išskyrus kai:
a) šios atliekos įvertintos, išbandytos ir 
paženklintos, kad yra visiškai veikiančios ir 
tinkamos naudoti pakartotinai;
b) šios atliekos įvertintos, išbandytos ir 
paženklintos, kad gali būti sutaisytos be 
pavojingo komponento ar dalies šalinimo
arba perdirbimo.

Or. en

Pagrindimas

Šiais metais įsigaliojus direktyvai dėl elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų, pasidarė
ypač svarbu užtikrinti, kad numatomas surenkamų EEĮ atliekų kiekio padidėjimas nepaveiktų
šių medžiagų išvežimo (prisidengiant ketinimais jas pakartotinai panaudoti) į besivystančias 
šalis. Jau yra pranešimų apie jų išvežimą, pvz., IMPEL ataskaitos. Todėl būtina V priedo 3 
dalyje įtraukti naują nuorodą, patikslinančią, kad, vadovaujantis EEĮ atliekų direktyvos II 
priedo I dalimi, iš EEĮ atliekų turi būti pašalintos nurodytos medžiagos arba EEĮ atliekos turi 
būti visiškai veikiančios, skirtos tiesiogiai panaudoti vėl arba jas paskirties šalyje turi būti 
įmanoma sutaisyti be pavojingų komponentų arba dalių šalinimo (kaip siūloma Bazelio 
diskusijose).


