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Pakeitimas 32
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
1 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(1) 2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/12/EB dėl atliekų nustatoma atliekų 
tvarkymo Bendrijoje teisinė sistema. Joje 
apibrėžiamos pagrindinės sąvokos, 
pavyzdžiui, atliekų, naudojimo bei 
šalinimo sąvokos, ir nustatomi esminiai 
atliekų tvarkymo reikalavimai, pirmiausia 
įpareigojimas atliekų tvarkymo operacijas 
atliekančiai įstaigai ar įmonei turėti leidimą 
arba būti registruotoms, valstybių narių 
įpareigojimas rengti atliekų tvarkymo 
planus. Joje taip pat nustatomi pagrindiniai 
principai, pavyzdžiui, įpareigojimas 
tvarkyti atliekas nedarant neigiamo 
poveikio aplinkai bei žmonių sveikatai, 
skatinama laikytis atliekų hierarchijos, ir 
vadovaujantis principu „teršėjas moka“, 
reikalavimas, kad atliekų šalinimo išlaidas 
turi padengti atliekų turėtojas, ankstesni 
turėtojai arba produkto, kurį gaminant 
susidarė atliekos, gamintojai.

(1) 2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/12/EB dėl atliekų nustatoma atliekų 
tvarkymo Bendrijoje teisinė sistema. Joje 
apibrėžiamos pagrindinės sąvokos, 
pavyzdžiui, atliekų, naudojimo bei 
šalinimo sąvokos, ir nustatomi esminiai 
atliekų tvarkymo reikalavimai, pirmiausia 
įpareigojimas atliekų tvarkymo operacijas 
atliekančiai įstaigai ar įmonei turėti leidimą 
arba būti registruotoms, valstybių narių 
įpareigojimas rengti atliekų tvarkymo 
planus. Joje taip pat nustatomi pagrindiniai 
principai, pavyzdžiui, įpareigojimas 
tvarkyti atliekas nedarant neigiamo 
poveikio aplinkai bei žmonių sveikatai, 
atliekų hierarchija, ir vadovaujantis 
principu „teršėjas moka“, reikalavimas, 
kad atliekų šalinimo išlaidas turi padengti 
atliekų turėtojas, ankstesni turėtojai arba 
produkto, kurį gaminant susidarė atliekos, 
gamintojai.

Or. en

Naujas pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies c punktą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu papildomas pranešėjos pateiktas 21 pakeitimas, kuriuo nustatoma, kad atliekų 
hierarchija yra pagrindinė taisyklė. Taigi direktyva ne tik „skatina“ valstybes nares taikyti 
atliekų hierarchiją.
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Pakeitimas 33
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(1a) Pirmasis visų atliekų politikos 
krypčių tikslas turėtų būti siekis sumažinti 
neigiamą atliekų susidarymo ir tvarkymo 
įtaką žmonių sveikatai ir aplinkai. 
Atliekas reguliuojančiais teisės aktais taip 
pat turėtų būti siekiama sumažinti išteklių 
naudojimą, kadangi tai vienas 
veiksmingiausių būdų sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir iš esmės prisidėti prie ES 
klimato kaitos tikslų įgyvendinimo. 
Atliekas reguliuojančiais teisės aktais taip 
pat turėtų būti siekiama didinti praktinį 
atliekų hierarchijos taikymą.

Or. en

Šiuo pakeitimu pranešėjos pateiktas 1 pakeitimas papildomas teiginiu, kad atliekas 
reguliuojantys teisės aktai yra svarbūs mažinant klimato kaitos padarinius. 

Pagrindimas

Atsižvelgiant į per Europos Parlamento pirmąjį svarstymą priimtus 38, 108, 157 ir 141 
pakeitimus, reikia pabrėžti, kad atliekas reguliuojantys teisės aktai yra svarbūs mažinant 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Jei atliekos, kurias galima naudoti, būtų 
naudojamos ir perdirbamos, būtų galima pasiekti apie 10 proc. ES su klimato kaita susijusių 
tikslų, numatytų pasiekti 2020 m.
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Pakeitimas 34
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
8 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(8) Kilnojamajam turtui, kuriuo turėtojas 
atsikrato, ketina atsikratyti ar privalo 
atsikratyti, turėtų būti taikomos 
veiksmingos ir nuoseklios atliekų 
apdorojimo taisyklės su tam tikromis 
išimtimis.

(8) Kilnojamosioms medžiagoms ar 
daiktams, kuriais turėtojas atsikrato, ketina 
atsikratyti ar privalo atsikratyti, turėtų būti 
taikomos veiksmingos ir nuoseklios atliekų 
apdorojimo taisyklės su tam tikromis 
išimtimis.

Or. en

Naujas pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies c punktą.

Pagrindimas

Sąvoka „turtas“ gali būti sukelti painiavą, nes gali pasirodyti, kad taisyklės taikomos tik 
atliekoms, kurios priklauso jomis atsikratančiam asmeniui. Tačiau, kadangi visiškai 
įmanoma, kad asmuo gali atsikratyti kuo nors, kas jam ar jai nepriklauso, sąvoką „turtas“ 
reikėtų pakeisti sąvokomis, vartojamomis sąvokos „atliekos“ apibrėžtyje.

Pakeitimas 35
Karin Scheele

Tarybos bendroji pozicija
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(9a) Siekdamos užtikrinti visapusišką ir 
prevencinę dirvožemio apsaugą, valstybės 
savo teisės aktuose dėl atliekų gali 
reglamentuoti dirvožemio klausimus (ypač 
susijusius su užterštu dirvožemiu), 
nepaisydamos to, kad dirvožemis 
nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį.
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Or. de

(III)

Pagrindimas

Bendrojoje pozicijoje numatyta, kad dirvožemis (įskaitant neiškastą dirvožemį) nepatenka į 
šios direktyvos taikymo sritį. Turi būti aiškiai nustatyta, kad, ypač kol nėra ES lygmens 
nuostatų dėl dirvožemio, valstybės narės savo teisės aktuose dėl atliekų gali priimti su 
dirvožemiu susijusias nuostatas.

Pakeitimas 36
Anne Laperrouze

Tarybos bendroji pozicija
12 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(12) Atliekų priskyrimas pavojingoms 
atliekoms turėtų būti grindžiamas, inter 
alia, Bendrijos teisės aktais dėl cheminių 
medžiagų, visų pirma aktais, susijusiais su 
preparatų priskyrimu pavojingiems 
preparatams, įskaitant tam tikslui 
naudojamas koncentracijos ribines vertes.
Be to, būtina toliau taikyti sistemą, pagal 
kurią atliekos ir pavojingos atliekos 
klasifikuojamos pagal atliekų rūšių 
sąrašą, paskutinį kartą nustatytą 
Komisijos sprendimu 2000/532/EB, kad 
būtų skatinamas vienodas atliekų 
klasifikavimas ir užtikrinta, kad 
pavojingos atliekos Bendrijoje būtų 
nustatytos remiantis vienodu metodu.

(12) Pavojingos atliekos skiriamos pagal 
jų pavojingumo ir rizikos kriterijus. Dėl to 
jos turi būti reglamentuojamos pagal 
griežtas specifikacijas, siekiant užkirsti 
kelią dėl netinkamo jų tvarkymo daromam 
neigiamam poveikiui aplinkai ir 
kylančiam pavojui žmogaus sveikatai ir 
saugumui arba kiek įmanoma šį poveikį 
sumažinti. Dėl pavojingų savybių 
pavojingas atliekas reikia tinkamai 
tvarkyti, tam naudojant specialius ir 
pritaikytus surinkimo ir apdorojimo 
būdus, ypatingą kontrolę ir paskirtas 
atliekų sekimo priemones. Visi pavojingas 
atliekas tvarkantys subjektai privalo turėti 
atitinkamą kvalifikaciją ir būti gavę 
tinkamą mokymą.

Or. en

Per pirmąjį svarstymą priimtas 11 pakeitimas.
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Pagrindimas

Kadangi Atliekų direktyva panaikins Pavojingų atliekų direktyvą, ypač svarbu užtikrinti, kad 
Atliekų direktyvos tekste pavojingų atliekų tvarkymo sektoriui būtų skiriamas tinkamas 
dėmesys.

Pakeitimas 37
Françoise Grossetête

Tarybos bendroji pozicija
12 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(12) Atliekų priskyrimas pavojingoms 
atliekoms turėtų būti grindžiamas, inter 
alia, Bendrijos teisės aktais dėl cheminių 
medžiagų, visų pirma aktais, susijusiais su 
preparatų priskyrimu pavojingiems 
preparatams, įskaitant tam tikslui 
naudojamas koncentracijos ribines vertes.
Be to, būtina toliau taikyti sistemą, pagal 
kurią atliekos ir pavojingos atliekos 
klasifikuojamos pagal atliekų rūšių 
sąrašą, paskutinį kartą nustatytą 
Komisijos sprendimu 2000/532/EB, kad 
būtų skatinamas vienodas atliekų 
klasifikavimas ir užtikrinta, kad 
pavojingos atliekos Bendrijoje būtų 
nustatytos remiantis vienodu metodu.

(12) Pavojingos atliekos skiriamos pagal 
jų pavojingumo ir rizikos kriterijus. Dėl to 
jos turi būti reglamentuojamos pagal 
griežtas specifikacijas, siekiant užkirsti 
kelią dėl netinkamo jų tvarkymo daromam 
neigiamam poveikiui aplinkai arba kiek 
įmanoma jį sumažinti ir užkirsti kelią 
pavojui, kurį jos kelia žmogaus sveikatai 
ir saugumui. Dėl pavojingų savybių 
pavojingas atliekas reikia tinkamai 
tvarkyti, tam naudojant specialius ir 
pritaikytus surinkimo ir apdorojimo 
būdus, ypatingą kontrolę ir paskirtas 
atliekų sekimo priemones. Visi pavojingas 
atliekas tvarkantys subjektai privalo turėti 
atitinkamą kvalifikaciją ir būti gavę 
tinkamą mokymą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Atliekų direktyva panaikins Pavojingų atliekų direktyvą, ypač svarbu užtikrinti, kad 
Atliekų direktyvos tekste pavojingų atliekų tvarkymo sektoriui būtų skiriamas tinkamas 
dėmesys – kaip pasiūlė Europos Parlamentas per pirmąjį svarstymą (per pirmąjį svarstymą 
priimtame 11 pakeitime). Šioje konstatuojamoje dalyje pateikta nuoroda į teisės aktus dėl 
cheminių medžiagų klaidina. Šiais teisės aktais siekiama skirtingų dalykų.
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Pakeitimas 38
Anne Ferreira

Tarybos bendroji pozicija
12 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(12) Atliekų priskyrimas pavojingoms 
atliekoms turėtų būti grindžiamas, inter 
alia, Bendrijos teisės aktais dėl cheminių 
medžiagų, visų pirma aktais, susijusiais su 
preparatų priskyrimu pavojingiems 
preparatams, įskaitant tam tikslui 
naudojamas koncentracijos ribines vertes.
Be to, būtina toliau taikyti sistemą, pagal 
kurią atliekos ir pavojingos atliekos 
klasifikuojamos pagal atliekų rūšių 
sąrašą, paskutinį kartą nustatytą 
Komisijos sprendimu 2000/532/EB, kad 
būtų skatinamas vienodas atliekų 
klasifikavimas ir užtikrinta, kad 
pavojingos atliekos Bendrijoje būtų 
nustatytos remiantis vienodu metodu.

(12) Pavojingos atliekos skiriamos pagal 
jų pavojingumo ir rizikos kriterijus. Dėl to 
jos turi būti reglamentuojamos pagal 
griežtas specifikacijas, siekiant užkirsti 
kelią dėl netinkamo jų tvarkymo daromam 
neigiamam poveikiui aplinkai arba kiek 
įmanoma jį sumažinti ir užkirsti kelią 
pavojui, kurį jos kelia žmogaus sveikatai 
ir saugumui. Dėl pavojingų savybių 
pavojingas atliekas reikia tinkamai 
tvarkyti, tam naudojant specialius ir 
pritaikytus surinkimo ir apdorojimo 
būdus, ypatingą kontrolę ir paskirtas 
atliekų sekimo priemones. Visi pavojingas 
atliekas tvarkantys subjektai privalo turėti 
atitinkamą kvalifikaciją ir būti gavę 
tinkamą mokymą.

Or. fr

Šiuo pakeitimu grąžinamas per pirmąjį svarstymą priimtas 11 pakeitimas.

Pagrindimas

Šiuo metu galiojančios Pavojingų atliekų direktyvos panaikinimas neturėtų būti vertinamas, 
kaip spraga, dėl kurios reikalavimai dėl pavojingų atliekų tvarkymo tampa ne tokie griežti. 
Todėl konstatuojamosiose dalyse svarbu išdėstyti aiškią nuomonę šia tema.
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Pakeitimas 39
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(12a) Pavojingos atliekos turi būti 
reglamentuojamos pagal griežtas 
specifikacijas, siekiant užkirsti kelią dėl 
netinkamo jų tvarkymo daromam 
neigiamam poveikiui aplinkai ir užkirsti 
kelią pavojui, kurį jos kelia žmogaus 
sveikatai ir saugumui. Dėl pavojingų 
savybių pavojingas atliekas reikia 
tinkamai tvarkyti, tam naudojant 
specialius ir pritaikytus surinkimo ir 
apdorojimo būdus, ypatingą kontrolę ir 
paskirtas atliekų sekimo priemones. Visi 
pavojingas atliekas tvarkantys subjektai 
privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją ir 
būti gavę tinkamą mokymą.

Or. en

Šiuo pakeitimu grąžinamas per pirmąjį svarstymą priimtas 11 pakeitimas (šiek tiek pakeistas).

Pakeitimas 40
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
17 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(17) Naudojimo ir šalinimo sąvokų 
apibrėžtis reikia patikslinti, kad šios dvi 
sąvokos būtų aiškiai atskirtos remiantis 
faktišku poveikio aplinkai skirtumu, 
pakeičiant ekonomikoje naudojamais 
gamtinių išteklių pakaitalais ir pripažįstant, 
kad atliekų kaip išteklių naudojimas gali 

(17) Naudojimo ir šalinimo sąvokų 
apibrėžtis reikia patikslinti, kad šios dvi 
sąvokos būtų aiškiai atskirtos remiantis 
faktišku poveikio aplinkai skirtumu, 
pakeičiant ekonomikoje naudojamais 
gamtinių išteklių pakaitalais ir pripažįstant, 
kad atliekų kaip išteklių naudojimas gali 
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būti naudingas aplinkai ir žmonų sveikatai. 
Be to, gali būti parengtos gairės, kad būtų 
išaiškinti atvejai, kai šį skirtumą sunku 
nustatyti praktiškai arba kai veiklos 
priskyrimas naudojimui neatitinka tikrojo 
operacijos poveikio aplinkai.

būti naudingas aplinkai ir žmonų sveikatai. 
Be to, gali būti parengti kriterijai, kad būtų 
išaiškinti atvejai, kai šį skirtumą sunku 
nustatyti praktiškai arba kai veiklos 
priskyrimas naudojimui neatitinka tikrojo 
operacijos poveikio aplinkai.

Or. en

Naujas pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies c punktą, suderintas 
su per pirmąjį svarstymą priimtais 38, 108, 157, 140 ir 141 pakeitimais.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su tų pačių autorių pateiktu 8 straipsnio 2 dalies pakeitimu. Jei šioje 
direktyvoje atliekų deginimui nustatomi efektyvumo kriterijai, tas pats turėtų būti padaryta ir 
kitų naudojimo operacijų atžvilgiu, siekiant geriau atskirti tikras naudojimo operacijas nuo 
imituojamų naudojimo operacijų. Kadangi šie kriterijai labai svarbūs, jie turėtų būti nustatyti 
per bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas 41
Karin Scheele

Tarybos bendroji pozicija
17a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(17a) Kad perdirbti apsimokėtų ir 
aplinkos požiūriu tai būtų patikima, be 
kita ko, būtina laikytis šioje direktyvoje 
nustatytų sąlygų, pagal kurias gali būti 
nustatyti „nebelaikymo atliekomis“ 
statuso kriterijai.

Or. de

Pagrindimas

Palyginti su Komisijos pasiūlymu, į bendrosios pozicijos 5 straipsnio 1 dalį įtraukiamos 
papildomos sąlygos, pagal kurias nustatomi „nebelaikymo atliekomis“ statuso kriterijai. 
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Nustatant šias sąlygas turėtų būti siekiama aukšto lygmens aplinkos ir sveikatos apsaugos, 
taip pat, kad perdirbti apsimokėtų.

Pakeitimas 42
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
18 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(18) Šioje direktyvoje taip pat turėtų būti 
paaiškinta, kada deginant komunalines 
kietąsias atliekas efektyviai naudojama 
energija ir toks deginimas gali būti 
laikomas naudojimo operacija.

Išbraukta.

Or. en

Naujas pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies c punktą, suderintas 
su per pirmąjį svarstymą priimtu 83 pakeitimu.

Pagrindimas

Bendrojoje pozicijoje norima perklasifikuoti tam tikrų komunalinių atliekų deginimą į 
naudojimo operacijas, net jei jos nėra suderintos su geriausiomis šiuo metu naudojamomis 
technologijomis. Toks perklasifikavimas pritrauktų daugiau investicijų deginimui ir taip 
sumažintų investicijas, reikalingas pakartotinio naudojimo ir perdirbimo operacijoms, 
sutaupančioms daugiau energijos ir gamtinių išteklių nei deginimas. Todėl bet koks tokio 
pobūdžio perklasifikavimas turėtų būti išbrauktas iš bendrosios pozicijos. Šiuos efektyvumo 
klausimus reikėtų nagrinėti persvarstant Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) ir 
Atliekų deginimo direktyvas.
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Pakeitimas 43
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
20 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(20) Neturėtų būti painiojami įvairūs 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektai ir, 
prireikus, šalutiniams produktams, kurie 
nėra atliekos, bei atliekoms, kurios nustoja 
būti atliekos, turėtų būti taikomos tinkamos 
procedūros. Siekiant patikslinti tam tikrus 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektus, šioje 
direktyvoje turėtų būti paaiškinta:

(20) Neturėtų būti painiojami įvairūs 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektai ir, 
prireikus, šalutiniams produktams, kurie 
nėra atliekos, bei atliekoms, kurios nustoja 
būti atliekos, turėtų būti taikomos tinkamos 
procedūros. Siekiant patikslinti tam tikrus 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektus, šioje 
direktyvoje turėtų būti paaiškinta:

– kokiomis sąlygomis medžiagos ar 
objektai, gaunami gamybos proceso, kurio 
pirminis tikslas nėra šių medžiagų ar 
objektų gamyba, metu, yra šalutiniai 
produktai, o ne atliekos. Sprendimas, kad 
medžiaga nėra atliekos, gali būti priimtas 
tik remiantis koordinuotu metodu, kuris 
turi būti reguliariai atnaujinamas, ir tik 
tada, kai tai suderinama su aplinkos ir 
žmonių sveikatos apsauga. Jei šalutinių 
produktų naudojimas leidžiamas pagal 
leidimą, susijusį su aplinkos apsauga, ar 
pagal bendras aplinkos apsaugos taisykles, 
valstybės narės tuo gali pasinaudoti kaip 
priemone nuspręsdamos, kad nėra tikėtinas 
bendras neigiamas poveikis aplinkai ar 
žmonių sveikatai; ir

– kokiomis sąlygomis medžiagos ar 
objektai, gaunami gamybos proceso, kurio 
pirminis tikslas nėra šių medžiagų ar 
objektų gamyba, metu, yra šalutiniai 
produktai, o ne atliekos. Sprendimas, kad 
medžiaga nėra atliekos, gali būti priimtas 
tik remiantis koordinuotu metodu, kuris 
turi būti reguliariai atnaujinamas, ir tik 
tada, kai tai suderinama su aplinkos ir 
žmonių sveikatos apsauga. Jei šalutinių 
produktų naudojimas leidžiamas pagal 
leidimą, susijusį su aplinkos apsauga, ar 
pagal bendras aplinkos apsaugos taisykles, 
valstybės narės tuo gali pasinaudoti kaip 
priemone nuspręsdamos, kad nėra tikėtinas 
bendras neigiamas poveikis aplinkai ar 
žmonių sveikatai; ir

– kokiomis sąlygomis tam tikros atliekos 
nustoja būti atliekomis, nustatant 
„nebelaikymo atliekomis“ kriterijus, kurie 
užtikrintų aukšto lygio aplinkos apsaugą ir 
naudą aplinkos apsaugai bei ekonomikai; 
galimoms atliekų kategorijoms, dėl kurių 
turėtų būti parengtos „nebelaikymo 
atliekomis“ specifikacijos ir kriterijai, be 
kita ko, priskiriamos statybinės ir griovimo 
atliekos, kai kurios pelenų ir šlakų rūšys, 
metalo laužas, kompostas, popieriaus 
atliekos ir stiklas. Kad būtų suteiktas 

– kokiomis sąlygomis tam tikros atliekos 
nustoja būti atliekomis, nustatant 
„nebelaikymo atliekomis“ kriterijus, kurie 
užtikrintų aukšto lygio aplinkos apsaugą ir 
naudą aplinkos apsaugai bei ekonomikai; 
galimoms atliekų kategorijoms, dėl kurių 
turėtų būti parengtos „nebelaikymo 
atliekomis“ specifikacijos ir kriterijai, be 
kita ko, priskiriamos statybinės ir griovimo 
atliekos, kai kurios pelenų ir šlakų rūšys, 
metalo laužas, kompostas, popieriaus 
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„nebelaikymo atliekomis“ statusas, 
naudojimo operacija gali būti tiesiog 
atliekų patikrinimas norint įsitikinti, ar 
jos atitinka „nebelaikymo atliekomis“ 
kriterijus.

atliekos ir stiklas.

Šalutinių produktų ir atliekų, kurios 
nustoja būti atliekomis, sąvokos 
netaikomos tarpvalstybiniam vežimui į 
trečiąsias šalis.

Or. en

Pirmoji dalis yra naujas pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies c 
punktą, antroji dalis yra nauja ir skirta ištaisyti per pirmąjį svarstymą paliktą spragą; ja 

siekiama užtikrinti suderinamumą su tarptautiniais įsipareigojimais.

Pagrindimas

Pirmoji dalis: pagal pranešėjos pateiktus 4 ir 11 pakeitimus atliekos gali nustoti būti 
atliekomis tik užbaigus pakartotinio naudojimo, perdirbimo arba naudojimo operaciją. 
Atliekų tikrinimas negali būti prilygintas naudojimo operacijos užbaigimui.

Antroji dalis: šalutinių produktų ir atliekų, kurios nustoja būti atliekomis, sąvokos 
tarptautiniuose teisės aktuose dėl atliekų, pvz., Bazelio konvencijoje dėl pavojingų ir kitų 
atliekų tarpvalstybinių pervežimų, nevartojamos. Siekiant visiškai laikytis tarptautinių 
įsipareigojimų, šios sąvokos negali būti taikomos tarpvalstybiniam vežimui.

Pakeitimas 44
Jules Maaten

Tarybos bendroji pozicija
20 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(20) Neturėtų būti painiojami įvairūs 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektai ir, 
prireikus, šalutiniams produktams, kurie 
nėra atliekos, bei atliekoms, kurios nustoja 
būti atliekos, turėtų būti taikomos tinkamos 
procedūros. Siekiant patikslinti tam tikrus 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektus, šioje 

(20) Neturėtų būti painiojami įvairūs 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektai ir, 
prireikus, šalutiniams produktams, kurie 
nėra atliekos, bei atliekoms, kurios nustoja 
būti atliekos, turėtų būti taikomos tinkamos 
procedūros. Siekiant patikslinti tam tikrus 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektus, šioje 
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direktyvoje turėtų būti paaiškinta: direktyvoje turėtų būti paaiškinta:
– kokiomis sąlygomis medžiagos ar 
objektai, gaunami gamybos proceso, kurio 
pirminis tikslas nėra šių medžiagų ar 
objektų gamyba, metu, yra šalutiniai 
produktai, o ne atliekos. Sprendimas, kad 
medžiaga nėra atliekos, gali būti priimtas 
tik remiantis koordinuotu metodu, kuris 
turi būti reguliariai atnaujinamas, ir tik 
tada, kai tai suderinama su aplinkos ir 
žmonių sveikatos apsauga. Jei šalutinių 
produktų naudojimas leidžiamas pagal 
leidimą, susijusį su aplinkos apsauga, ar 
pagal bendras aplinkos apsaugos taisykles, 
valstybės narės tuo gali pasinaudoti kaip 
priemone nuspręsdamos, kad nėra tikėtinas 
bendras neigiamas poveikis aplinkai ar 
žmonių sveikatai; ir

– kokiomis sąlygomis medžiagos ar 
objektai, gaunami gamybos proceso, kurio 
pirminis tikslas nėra šių medžiagų ar 
objektų gamyba, metu, yra šalutiniai 
produktai, o ne atliekos. Sprendimas, kad 
medžiaga nėra atliekos, gali būti priimtas 
tik remiantis koordinuotu metodu, kuris 
turi būti reguliariai atnaujinamas, ir tik 
tada, kai tai suderinama su aplinkos ir 
žmonių sveikatos apsauga. Jei šalutinių 
produktų naudojimas leidžiamas pagal 
leidimą, susijusį su aplinkos apsauga, ar 
pagal bendras aplinkos apsaugos taisykles, 
valstybės narės tuo gali pasinaudoti kaip 
priemone nuspręsdamos, kad nėra tikėtinas 
bendras neigiamas poveikis aplinkai ar 
žmonių sveikatai; ir

– kokiomis sąlygomis tam tikros atliekos 
nustoja būti atliekomis, nustatant 
„nebelaikymo atliekomis“ kriterijus, kurie 
užtikrintų aukšto lygio aplinkos apsaugą ir 
naudą aplinkos apsaugai bei ekonomikai; 
galimoms atliekų kategorijoms, dėl kurių 
turėtų būti parengtos „nebelaikymo 
atliekomis“ specifikacijos ir kriterijai, be 
kita ko, priskiriamos statybinės ir griovimo 
atliekos, kai kurios pelenų ir šlakų rūšys, 
metalo laužas, kompostas, popieriaus 
atliekos ir stiklas. Kad būtų suteiktas 
„nebelaikymo atliekomis“ statusas, 
naudojimo operacija gali būti tiesiog 
atliekų patikrinimas norint įsitikinti, ar jos 
atitinka „nebelaikymo atliekomis“ 
kriterijus.

– kokiomis sąlygomis tam tikros atliekos 
nustoja būti atliekomis, nustatant 
„nebelaikymo atliekomis“ kriterijus, kurie 
užtikrintų aukšto lygio aplinkos apsaugą ir 
naudą aplinkos apsaugai bei ekonomikai; 
galimoms atliekų kategorijoms, dėl kurių 
turėtų būti parengtos „nebelaikymo 
atliekomis“ specifikacijos ir kriterijai, be 
kita ko, priskiriamos statybinės ir griovimo 
atliekos, kai kurios pelenų rūšys, metalo 
laužas, kompostas, popieriaus atliekos ir 
stiklas. Kad būtų suteiktas „nebelaikymo 
atliekomis“ statusas, naudojimo operacija 
gali būti tiesiog atliekų patikrinimas norint 
įsitikinti, ar jos atitinka „nebelaikymo 
atliekomis“ kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi tam tikras šlakų rūšis reikėtų laikyti tipiniais šalutiniais produktais, o ne atliekomis, 
šlakų įtraukimas į medžiagų, kurios gali būti vertinamos pagal „nebelaikymo atliekomis“ 
kriterijus, sąrašą...
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Pakeitimas 45
Anne Ferreira

Tarybos bendroji pozicija
20 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(20) Neturėtų būti painiojami įvairūs 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektai ir,
prireikus, šalutiniams produktams, kurie 
nėra atliekos, bei atliekoms, kurios nustoja 
būti atliekos, turėtų būti taikomos tinkamos 
procedūros. Siekiant patikslinti tam tikrus 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektus, šioje 
direktyvoje turėtų būti paaiškinta:

(20) Neturėtų būti painiojami įvairūs 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektai ir 
atliekoms, kurios nustoja būti atliekos, 
turėtų būti taikomos tinkamos procedūros. 
Siekiant patikslinti tam tikrus atliekų 
sąvokos apibrėžties aspektus, šioje 
direktyvoje turėtų būti paaiškinta,

– kokiomis sąlygomis medžiagos ar 
objektai, gaunami gamybos proceso, kurio 
pirminis tikslas nėra šių medžiagų ar 
objektų gamyba, metu, yra šalutiniai 
produktai, o ne atliekos. Sprendimas, kad 
medžiaga nėra atliekos, gali būti priimtas 
tik remiantis koordinuotu metodu, kuris 
turi būti reguliariai atnaujinamas, ir tik 
tada, kai tai suderinama su aplinkos ir 
žmonių sveikatos apsauga. Jei šalutinių 
produktų naudojimas leidžiamas pagal 
leidimą, susijusį su aplinkos apsauga, ar 
pagal bendras aplinkos apsaugos 
taisykles, valstybės narės tuo gali 
pasinaudoti kaip priemone nuspręsdamos, 
kad nėra tikėtinas bendras neigiamas 
poveikis aplinkai ar žmonių sveikatai; ir
– kokiomis sąlygomis tam tikros atliekos 
nustoja būti atliekomis, nustatant 
„nebelaikymo atliekomis“ kriterijus, kurie 
užtikrintų aukšto lygio aplinkos apsaugą ir 
naudą aplinkos apsaugai bei ekonomikai; 
galimoms atliekų kategorijoms, dėl kurių 
turėtų būti parengtos „nebelaikymo 
atliekomis“ specifikacijos ir kriterijai, be 
kita ko, priskiriamos statybinės ir griovimo 
atliekos, kai kurios pelenų ir šlakų rūšys, 

kokiomis sąlygomis tam tikros atliekos 
nustoja būti atliekomis, nustatant 
„nebelaikymo atliekomis“ kriterijus, kurie 
užtikrintų aukšto lygio aplinkos apsaugą ir 
naudą aplinkos apsaugai bei ekonomikai; 
galimoms atliekų kategorijoms, dėl kurių 
turėtų būti parengtos „nebelaikymo 
atliekomis“ specifikacijos ir kriterijai, be 
kita ko, priskiriamos statybinės ir griovimo 
atliekos, kai kurios pelenų ir šlakų rūšys, 
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metalo laužas, kompostas, popieriaus 
atliekos ir stiklas. Kad būtų suteiktas 
„nebelaikymo atliekomis“ statusas, 
naudojimo operacija gali būti tiesiog 
atliekų patikrinimas norint įsitikinti, ar jos 
atitinka „nebelaikymo atliekomis“ 
kriterijus.

metalo laužas, kompostas, popieriaus
atliekos ir stiklas. Kad būtų suteiktas 
„nebelaikymo atliekomis“ statusas, 
naudojimo operacija gali būti tiesiog 
atliekų patikrinimas norint įsitikinti, ar jos 
atitinka „nebelaikymo atliekomis“ 
kriterijus.

Or. fr

Pagrindimas

2007 m. vasario 21 d. Komisijos paskelbtos gairės yra svarbūs pagrindai, padedantys 
išaiškinti šį klausimą ir išvengti galimų teisinių procesų. Tarybos bendrojoje pozicijoje 
pateikta apibrėžtis sukeltų daugiau painiavos ir paskatintų nepageidaujamą atliekų 
perklasifikavimą į šalutinius produktus.

Pakeitimas 46
Adriana Poli Bortone

Tarybos bendroji pozicija
20 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(20) Neturėtų būti painiojami įvairūs 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektai ir, 
prireikus, šalutiniams produktams, kurie 
nėra atliekos, bei atliekoms, kurios nustoja 
būti atliekos, turėtų būti taikomos tinkamos 
procedūros. Siekiant patikslinti tam tikrus 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektus, šioje 
direktyvoje turėtų būti paaiškinta:

(20) Neturėtų būti painiojami įvairūs 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektai ir, 
prireikus, šalutiniams produktams, kurie 
nėra atliekos, bei atliekoms, kurios nustoja 
būti atliekos, turėtų būti taikomos tinkamos 
procedūros. Siekiant patikslinti tam tikrus 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektus, šioje 
direktyvoje turėtų būti paaiškinta:

– kokiomis sąlygomis medžiagos ar 
objektai, gaunami gamybos proceso, kurio 
pirminis tikslas nėra šių medžiagų ar 
objektų gamyba, metu, yra šalutiniai 
produktai, o ne atliekos. Sprendimas, kad 
medžiaga nėra atliekos, gali būti priimtas 
tik remiantis koordinuotu metodu, kuris 
turi būti reguliariai atnaujinamas, ir tik 
tada, kai tai suderinama su aplinkos ir 

– kokiomis sąlygomis medžiagos ar 
objektai, gaunami gamybos proceso, kurio 
pirminis tikslas nėra šių medžiagų ar 
objektų gamyba, metu, yra šalutiniai 
produktai, o ne atliekos. Sprendimas, kad 
medžiaga nėra atliekos, gali būti priimtas 
tik remiantis koordinuotu metodu, kuris 
turi būti reguliariai atnaujinamas, ir tik 
tada, kai tai suderinama su aplinkos ir 
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žmonių sveikatos apsauga. Jei šalutinių 
produktų naudojimas leidžiamas pagal 
leidimą, susijusį su aplinkos apsauga, ar 
pagal bendras aplinkos apsaugos taisykles, 
valstybės narės tuo gali pasinaudoti kaip 
priemone nuspręsdamos, kad nėra tikėtinas 
bendras neigiamas poveikis aplinkai ar 
žmonių sveikatai; ir

žmonių sveikatos apsauga. Jei šalutinių 
produktų naudojimas leidžiamas pagal 
leidimą, susijusį su aplinkos apsauga, ar 
pagal bendras aplinkos apsaugos taisykles, 
valstybės narės tuo gali pasinaudoti kaip 
priemone nuspręsdamos, kad nėra tikėtinas 
bendras neigiamas poveikis aplinkai ar 
žmonių sveikatai; ir

– kokiomis sąlygomis tam tikros atliekos 
nustoja būti atliekomis, nustatant 
„nebelaikymo atliekomis“ kriterijus, kurie 
užtikrintų aukšto lygio aplinkos apsaugą ir 
naudą aplinkos apsaugai bei ekonomikai; 
galimoms atliekų kategorijoms, dėl kurių 
turėtų būti parengtos „nebelaikymo 
atliekomis“ specifikacijos ir kriterijai, be 
kita ko, priskiriamos statybinės ir griovimo 
atliekos, kai kurios pelenų ir šlakų rūšys, 
metalo laužas, kompostas, popieriaus 
atliekos ir stiklas. Kad būtų suteiktas 
„nebelaikymo atliekomis“ statusas, 
naudojimo operacija gali būti tiesiog 
atliekų patikrinimas norint įsitikinti, ar jos 
atitinka „nebelaikymo atliekomis“ 
kriterijus.

– kokiomis sąlygomis tam tikros atliekos 
nustoja būti atliekomis, nustatant 
„nebelaikymo atliekomis“ kriterijus, kurie 
užtikrintų aukšto lygio aplinkos apsaugą ir 
naudą aplinkos apsaugai bei ekonomikai; 
galimoms atliekų kategorijoms, dėl kurių 
turėtų būti parengtos „nebelaikymo 
atliekomis“ specifikacijos ir kriterijai, be 
kita ko, priskiriamos statybinės ir griovimo 
atliekos, kai kurios pelenų ir šlakų rūšys, 
metalo laužas, kompostas, popieriaus 
atliekos ir stiklas, taip pat kitos atrinktos 
atliekų kategorijos, kurios yra aiškiai 
identifikuojamos, be kita ko, ir pagal šiuo 
metu galiojančius Europos techninius 
standartus. Kad būtų suteiktas 
„nebelaikymo atliekomis“ statusas, 
naudojimo operacija gali būti tiesiog 
atliekų patikrinimas norint įsitikinti, ar jos 
atitinka „nebelaikymo atliekomis“ 
kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškiai nustatyta, kad „nebelaikymo atliekomis“ statusas turėtų būti išimties tvarka 
taikomas tik atrinktiems ir aiškiai identifikuojamiems atliekų srautams. Europos techniniai 
standartai yra patikimas konkrečių atliekų kategorijų identifikavimo pagrindas ir 
informacijos apie jų technines ir su aplinka susijusias savybes šaltinis.



PE402.733v01-00 18/73 AM\711129LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 47
Vittorio Prodi

Tarybos bendroji pozicija
20 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(20) Neturėtų būti painiojami įvairūs 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektai ir, 
prireikus, šalutiniams produktams, kurie 
nėra atliekos, bei atliekoms, kurios nustoja 
būti atliekos, turėtų būti taikomos tinkamos 
procedūros. Siekiant patikslinti tam tikrus 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektus, šioje 
direktyvoje turėtų būti paaiškinta:

(20) Neturėtų būti painiojami įvairūs 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektai ir, 
prireikus, šalutiniams produktams, kurie 
nėra atliekos, bei atliekoms, kurios nustoja 
būti atliekos, turėtų būti taikomos tinkamos 
procedūros. Siekiant patikslinti tam tikrus 
atliekų sąvokos apibrėžties aspektus, šioje 
direktyvoje turėtų būti paaiškinta:

– kokiomis sąlygomis medžiagos ar 
objektai, gaunami gamybos proceso, kurio 
pirminis tikslas nėra šių medžiagų ar 
objektų gamyba, metu, yra šalutiniai 
produktai, o ne atliekos. Sprendimas, kad 
medžiaga nėra atliekos, gali būti priimtas 
tik remiantis koordinuotu metodu, kuris 
turi būti reguliariai atnaujinamas, ir tik 
tada, kai tai suderinama su aplinkos ir 
žmonių sveikatos apsauga. Jei šalutinių 
produktų naudojimas leidžiamas pagal 
leidimą, susijusį su aplinkos apsauga, ar 
pagal bendras aplinkos apsaugos taisykles, 
valstybės narės tuo gali pasinaudoti kaip 
priemone nuspręsdamos, kad nėra tikėtinas 
bendras neigiamas poveikis aplinkai ar 
žmonių sveikatai; ir

– kokiomis sąlygomis medžiagos ar 
objektai, gaunami gamybos proceso, kurio 
pirminis tikslas nėra šių medžiagų ar 
objektų gamyba, metu, yra šalutiniai 
produktai, o ne atliekos. Sprendimas, kad 
medžiaga nėra atliekos, gali būti priimtas 
tik remiantis koordinuotu metodu, kuris 
turi būti reguliariai atnaujinamas, ir tik 
tada, kai tai suderinama su aplinkos ir 
žmonių sveikatos apsauga. Jei šalutinių 
produktų naudojimas leidžiamas pagal 
leidimą, susijusį su aplinkos apsauga, ar 
pagal bendras aplinkos apsaugos taisykles, 
valstybės narės tuo gali pasinaudoti kaip 
priemone nuspręsdamos, kad nėra tikėtinas 
bendras neigiamas poveikis aplinkai ar 
žmonių sveikatai; ir

– kokiomis sąlygomis tam tikros atliekos 
nustoja būti atliekomis, nustatant 
„nebelaikymo atliekomis“ kriterijus, kurie 
užtikrintų aukšto lygio aplinkos apsaugą ir 
naudą aplinkos apsaugai bei ekonomikai; 
galimoms atliekų kategorijoms, dėl kurių 
turėtų būti parengtos „nebelaikymo 
atliekomis“ specifikacijos ir kriterijai, be 
kita ko, priskiriamos statybinės ir griovimo 
atliekos, kai kurios pelenų ir šlakų rūšys, 
metalo laužas, kompostas, popieriaus 
atliekos ir stiklas. Kad būtų suteiktas 

– kokiomis sąlygomis tam tikros atliekos 
nustoja būti atliekomis, nustatant 
„nebelaikymo atliekomis“ kriterijus, kurie 
užtikrintų aukšto lygio aplinkos apsaugą ir 
naudą aplinkos apsaugai bei ekonomikai; 
galimoms atliekų kategorijoms, dėl kurių 
turėtų būti parengtos „nebelaikymo 
atliekomis“ specifikacijos ir kriterijai, be 
kita ko, priskiriamos statybinės ir griovimo 
atliekos, kai kurios pelenų ir šlakų rūšys, 
metalo laužas, kompostas, popieriaus 
atliekos ir stiklas, taip pat klasifikuotos 
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„nebelaikymo atliekomis“ statusas, 
naudojimo operacija gali būti tiesiog 
atliekų patikrinimas norint įsitikinti, ar jos 
atitinka „nebelaikymo atliekomis“ 
kriterijus.

alternatyvinio kuro rūšys, kuriose yra 
didelė apdorotos biomasės dalis. Kad būtų 
suteiktas „nebelaikymo atliekomis“ 
statusas, naudojimo operacija gali būti 
tiesiog atliekų patikrinimas norint įsitikinti, 
ar jos atitinka „nebelaikymo atliekomis“ 
kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškreipimo, kai energijos gamyboje naudojama natūrali biomasė, 
būtina skatinti alternatyvinio kuro rūšių, kuriose yra didelė apdorotos biomasės dalis, 
naudojimą. Ši dalis yra CO2 požiūriu neutrali. Kai kurios tokio kuro rūšys yra tokios aukštos 
kokybės, kad jas galima naudoti reguliuojamose pramonės įmonėse vietoj tradicinio 
(iškastinio) kuro. Tai padėtų išsaugoti pirminius gamtinius išteklius (pvz., anglį, „natūralią 
biomasę“), sumažinti išmetamų CO2 dujų kiekį ir prisidėti prie...

Pakeitimas 48
Karin Scheele

Tarybos bendroji pozicija
20a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(20a) Su „nebelaikymo atliekomis“ 
statusu susijęs medžiagos ar daikto 
naudojimas negali neigiamai veikti 
aplinkos ar sveikatos. Taigi  visais atvejais 
antriniuose produktuose negali būti 
žymiai daugiau teršalų nei atitinkamose 
pirminėse žaliavose. Taikant šį kriterijų 
turi būti naudojama kokybės sertifikavimo 
sistema.

Or. de

Bendrojoje pozicijoje keičiamas straipsnis dėl „nebelaikymo atliekomis“ statuso. Todėl reikia 
išaiškinimo.
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Pagrindimas

Dėl „nebelaikymo atliekomis“ statuso neturi būti daroma žalos aplinkai ar sveikatai. Tačiau į 
produktą įtraukti teršalai gali pasklisti aplinkoje. Pvz., jei statybos medžiagų gamyboje 
naudojamas išvalytas švino turintis stiklas iš katodinių spindulių kineskopų, gali būti, kad 
griovimo metu į aplinką pateks švino. Tai nėra tvaraus antrinių produktų naudojimo 
pavyzdys.

Pakeitimas 49
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
22 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(22) Remdamasi atliekų sąvokos 
apibrėžtimi, siekdama skatinti tikrumą ir
nuoseklumą, Komisija gali priimti gaires, 
kaip tam tikrais atvejais nustatyti, kada 
medžiagos ir objektai tampa atliekomis. 
Tokios gairės gali būti parengtos, inter 
alia, elektros ir elektronikos įrangai ir 
transporto priemonėms.

(22) Remdamasi atliekų sąvokos 
apibrėžtimi, siekdama skatinti tikrumą ir 
nuoseklumą, Komisija turėtų patvirtinti 
priemones, kaip tam tikrais atvejais 
nustatyti, kada medžiagos ir objektai tampa 
atliekomis. Tokios priemonės turėtų būti 
parengtos, inter alia, elektros ir 
elektronikos įrangai ir transporto 
priemonėms.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 17 pakeitimu ir per pirmąjį svarstymą priimtu 103 susitarimu.

Pakeitimas 50
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
22 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(22) Remdamasi atliekų sąvokos 
apibrėžtimi, siekdama skatinti tikrumą ir 

(22) Remdamasi atliekų sąvokos 
apibrėžtimi, siekdama skatinti tikrumą ir 
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nuoseklumą, Komisija gali priimti gaires, 
kaip tam tikrais atvejais nustatyti, kada 
medžiagos ir objektai tampa atliekomis. 
Tokios gairės gali būti parengtos, inter 
alia, elektros ir elektronikos įrangai ir 
transporto priemonėms.

nuoseklumą, Komisija gali priimti gaires, 
kaip tam tikrais atvejais nustatyti, kada 
medžiagos ir objektai tampa atliekomis. 
Tokios gairės, siekiant užpildyti teisės aktų 
dėl atliekų pervežimo spragas, turėtų būti 
nedelsiant parengtos, inter alia, elektros ir 
elektronikos įrangai ir transporto 
priemonėms.

Or. en

Naujas pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies c punktą.

Pagrindimas

Daug elektros ir elektroninės įrangos atliekų vežama į Afriką neva siekiant jas ten 
pakartotinai naudoti, tačiau iš tikrųjų ten jos išverčiamos. Seni laivai plaukia savo paskutinį 
reisą į Aziją ir ten išardomi visiškai nepriimtinamomis žmogaus sveikatai ir aplinkai 
sąlygomis. Komisija jau seniai vėluoja parengti gaires, skirtas užpildyti teisės aktų dėl atliekų 
vežimo spragas, susijusias su atliekų apibrėžtimi.

Pakeitimas 51
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
26 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(26) Ši direktyva turėtų padėti ES tapti 
labiau „perdirbančia visuomene“, kuri 
vengtų atliekų susidarymo ir naudotų 
atliekas kaip išteklius. Šeštojoje Bendrijos 
aplinkosaugos veiksmų programoje visų 
pirma raginama imtis priemonių, 
užtikrinančių šaltinių atskyrimą, 
prioritetinių atliekų srautų surinkimą ir 
perdirbimą. Siekiant šio tikslo ir norint 
palengvinti bei patobulinti atliekų 
perdirbimo galimybes, jei tai įmanoma 
techniniu, aplinkosaugos ir ekonominiu 
požiūriu, atliekos turėtų būti renkamos 

(26) Ši direktyva turėtų padėti ES tapti 
labiau „perdirbančia visuomene“, kuri 
vengtų atliekų susidarymo ir naudotų 
atliekas kaip išteklius. Šeštojoje Bendrijos 
aplinkosaugos veiksmų programoje visų 
pirma raginama imtis priemonių, 
užtikrinančių šaltinių atskyrimą, 
prioritetinių atliekų srautų surinkimą ir
perdirbimą. Siekiant šio tikslo ir norint 
palengvinti bei patobulinti atliekų 
perdirbimo galimybes, jei tai įmanoma 
techniniu, aplinkosaugos ir ekonominiu 
požiūriu, atliekos turėtų būti renkamos 
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atskirai prieš pradedant naudojimo 
operacijas, kurias atliekant gaunami 
aplinkosaugos požiūriu geriausi bendri 
rezultatai.

atskirai, o pavojingi junginiai turėtų būti 
atskiriami nuo atliekų srautų prieš 
pradedant naudojimo operacijas, kurias 
atliekant gaunami aplinkosaugos požiūriu 
geriausi bendri rezultatai.

Or. en

Naujas pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies c punktą, suderintas 
su per pirmąjį svarstymą priimtu 54 pakeitimu.

Pagrindimas

Atskyrus pavojingus junginius (kai tai įmanoma) pagerėja perdirbimo galimybės. Pavojingi 
junginiai turėtų būti pašalinti iš ekonomikos ciklo ir neužteršti naujų produktų per naudojimo 
operaciją.

Pakeitimas 52
Eija-Riitta Korhola

Tarybos bendroji pozicija
26a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(26a) Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
„atliekas perdirbančios visuomenės“ 
tikslus, neturėtų remti antrinių žaliavų 
(atskirtų perdirbamų produktų, pvz., 
naudojamo popieriaus) deginimo.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai paskelbus teisės aktų pasiūlymų dėl su klimatu susijusių veiksmų ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių paketą, svarbu, kad atitinkamame pasiūlyme dėl direktyvos dėl 
atsinaujinančių šaltinių energijos naudojimo nebūtų numatyta tokio ekonominių priemonių 
naudojimo, dėl kurio atliekų hierarchija taptų nereikšminga.
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Pakeitimas 53
Cristiana Muscardini

Tarybos bendroji pozicija
26a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(26a) Išlaikydamos reikalingą aplinkos 
apsaugos lygį valstybės narės turi 
užtikrinti pakankamas ir ekonomiškai 
efektyvias galimybes tvarkyti atliekas, 
kurių atsiranda dėl perdirbimo operacijų, 
pripažįstant svarbų perdirbimo įrenginių 
indėlį mažinant galutiniam šalinimui 
skirtų atliekų kiekį. Tokios likusios 
atliekos yra didelė kliūtis toliau didinti 
perdirbimo pajėgumus, todėl 
kompetentingos institucijos turėtų imtis 
visų reikalingų veiksmų, siekdamos 
„atliekas perdirbančios visuomenės“ 
tikslo.

Or. en

Per Europos Parlamento pirmąjį svarstymą priimtas 9 pakeitimas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išaiškinama, kad, siekiant tapti atliekas perdirbančia visuomene ir ES sukurti 
pirmaujančias rinkas, per perdirbimo operacijas gaunamų „antrinių atliekų“ kiekiai turi būti 
planuojami.

Pakeitimas 54
Eija-Riitta Korhola

Tarybos bendroji pozicija
26b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(26b) Išlaikydamos reikalingą aplinkos 
apsaugos lygį valstybės narės turi 
užtikrinti pakankamas ir ekonomiškai 
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efektyvias galimybes tvarkyti atliekas, 
kurių atsiranda dėl perdirbimo operacijų, 
pripažįstant svarbų perdirbimo įrenginių 
indėlį mažinant galutiniam šalinimui 
skirtų atliekų kiekį. Tokios likusios 
atliekos yra didelė kliūtis toliau didinti 
perdirbimo pajėgumus, todėl 
kompetentingos institucijos turėtų imtis 
visų reikalingų veiksmų, siekdamos 
„atliekas perdirbančios visuomenės“ 
tikslo.

Or. en

Per Europos Parlamento pirmąjį svarstymą priimtas 9 pakeitimas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išaiškinama, kad, siekiant tapti atliekas perdirbančia visuomene ir ES sukurti 
pirmaujančias rinkas, per perdirbimo operacijas gaunamų „antrinės atliekų“ kiekiai turi būti 
planuojami.

Pakeitimas 55
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
28 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(28) Paprastai atliekų hierarchija visais 
atžvilgiais yra geriausias atliekas 
reglamentuojančių teisės aktų ir politikos 
aplinkos apsaugos principas, tačiau 
konkrečių atliekų srautų atvejais, kai tai 
pateisinama, inter alia, dėl techninio 
įgyvendinamumo, ekonominio 
gyvybingumo ir aplinkos apsaugos 
priežasčių, gali būti būtina nukrypti nuo 
tokios hierarchijos.

(28) Paprastai atliekų hierarchija yra 
sąrašas, kokie pasirinkimai, numatyti 
atliekas reglamentuojančiuose teisės 
aktuose ir politikoje, aplinkos požiūriu yra 
geriausi, tačiau konkrečių atliekų srautų 
atvejais, kai tai pateisinama, inter alia, dėl 
techninio įgyvendinamumo, ekonominio 
gyvybingumo ir aplinkos apsaugos 
priežasčių, gali būti būtina nukrypti nuo 
tokios hierarchijos.

Or. en
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Naujas pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies c punktą.

Pagrindimas

Hierarchija nėra geriausias atliekas reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas 
pasirinkimas aplinkos požiūriu, bet prioritetų sąrašas, pagal kurį galima nustatyti geriausią 
pasirinkimą aplinkos požiūriu.

Pakeitimas 56
Eija-Riitta Korhola

Tarybos bendroji pozicija
28a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(28a) Parama atsinaujinančiai energijai 
turi būti suderinta su kitais Bendrijos 
tikslais, ypač su atliekų apdorojimo 
hierarchija. Todėl pagal paramos 
atsinaujinančiai energijai sistemas 
neatskirtų komunalinių atliekų deginimas 
neturėtų būti remiamas, jei tokia parama 
pažeidžia hierarchiją.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai paskelbus teisės aktų pasiūlymų dėl su klimatu susijusių veiksmų ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių paketą, svarbu, kad atitinkamame pasiūlyme dėl direktyvos dėl 
atsinaujinančių šaltinių energijos naudojimo nebūtų numatyta tokio ekonominių priemonių 
naudojimo, dėl kurio atliekų hierarchija taptų nereikšminga.
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Pakeitimas 57
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
29 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(29) Siekiant visai Bendrijai suteikti 
galimybę pačiai tvarkyti atliekų šalinimą 
ir naudoti mišrias komunalines atliekas, 
surinktas iš privačių namų ūkių, o 
valstybėms narėms siekti to tikslo 
individualiai, būtina numatyti šalinimo 
įrenginių ir mišrių komunalinių atliekų, 
surinktų iš privačių namų ūkių, 
naudojimo įrenginių bendradarbiavimo 
tinklą, atsižvelgiant į geografines sąlygas 
ir tam tikrų rūšių atliekoms reikalingus 
specialius įrenginius.

(29) Pagal artimiausio objekto principą, 
šalinti skirtos atliekos turi būti 
apdorojamos viename iš arčiausiai 
esančių tinkamų įrenginių, naudojant 
tinkamiausius būdus ir technologijas, kad 
būtų užtikrinta aukšto lygio aplinkos ir 
visuomenės sveikatos apsauga. Kiekviena 
valstybė narė imasi tinkamų priemonių, 
bendradarbiaudama su kitomis 
valstybėmis narėmis, kad sukurtų 
integruotą ir tinkamą šalinimo įrenginių 
tinklą, atsižvelgdama į geriausias turimas 
technologijas.

Or. en

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į per Europos Parlamento pirmąjį svarstymą priimtą 109 
pakeitimą.

Pagrindimas

Atliekos Bendrijoje turi būti apdorojamos nebūtinai tose valstybėse narėse, kuriose jos 
surinktos, bet pagal tai, kokia apdorojimo operacija aplinkos požiūriu yra patikimiausia. 
Vidaus rinka visada skatino taikyti aukštus suderintus aplinkos standartus. Tačiau šalinti 
skirtoms atliekoms būtini apribojimai. Taikant artimiausio objekto principą išvengiama 
nereikalingai ilgo šalinti skirtų nenaudingų atliekų vežimo.
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Pakeitimas 58
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
32 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(32) Svarbu, kad laikantis atliekų 
hierarchijos ir siekiant sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, susidarančių dėl 
atliekų šalinimo sąvartynuose, išmetimą, 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
atskiram biologinių atliekų surinkimui ir 
tinkamam apdorojimui siekiant gaminti 
aplinkosauginiu požiūriu saugų kompostą 
bei kitas biologinių atliekų medžiagas.
Įvertinusi biologinių atliekų tvarkymą 
Komisija prireikus pateiks pasiūlymus dėl 
teisėkūros priemonių.

(32) Svarbu, kad laikantis atliekų 
hierarchijos ir siekiant sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, susidarančių dėl 
atliekų šalinimo sąvartynuose, išmetimą, 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
atskiram biologinių atliekų surinkimui ir 
tinkamam apdorojimui siekiant gaminti 
aplinkosauginiu požiūriu saugų kompostą 
bei kitas biologinių atliekų medžiagas. 
Šiuo tikslu šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatyti konkretūs biologinių atliekų 
surinkimo, naudojimo ir apdorojimo 
kriterijai.

Or. en

Pagrindimas

Pagal per Europos Parlamento pirmąjį svarstymą priimtus pakeitimus šioje direktyvoje turėtų 
būti nustatyti visi su biologinėmis atliekomis susiję kriterijai.

Pakeitimas 59
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
32 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(32) Svarbu, kad laikantis atliekų 
hierarchijos ir siekiant sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, susidarančių dėl 
atliekų šalinimo sąvartynuose, išmetimą, 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
atskiram biologinių atliekų surinkimui ir 

(32) Svarbu, kad laikantis atliekų 
hierarchijos ir siekiant sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, susidarančių dėl 
atliekų šalinimo sąvartynuose, išmetimą, 
būtų užtikrintas atskiras biologinių atliekų 
surinkimas ir tinkamas apdorojimas 
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tinkamam apdorojimui siekiant gaminti 
aplinkosauginiu požiūriu saugų kompostą 
bei kitas biologinių atliekų medžiagas. 
Įvertinusi biologinių atliekų tvarkymą 
Komisija prireikus pateiks pasiūlymus dėl 
teisėkūros priemonių.

siekiant gaminti aplinkosauginiu požiūriu 
saugų kompostą bei kitas biologinių atliekų 
medžiagas. Valstybės narės turėtų sukurti 
atskiras biologinėms atliekoms skirtas 
surinkimo sistemas. Įvertinusi biologinių 
atliekų tvarkymą Komisija prireikus 
pateiks pasiūlymus dėl teisėkūros tikslų.

Or. en

Naujas pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies c punktą, suderintas 
su per pirmąjį svarstymą priimtais 112 ir 138 pakeitimais.

Pagrindimas

Veiksmų dėl biologinių atliekų klausimų nereikėtų palikti spręsti tik valstybėms narėms. Šiuo 
metu pakankamai žinoma apie kompostavimo naudą, kad būtų galima reikalauti konkrečių 
veiksmų. Valstybės narės turėtų būti įpareigotos sukurti atskiras biologinėms atliekoms 
skirtas surinkimo sistemas. Komisijos tyrimas turi padėti nustatyti tinkamus minimalius 
tikslus.

Pakeitimas 60
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
36 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(36) Laikydamosi Reglamento (EB) 
Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo valstybės 
narės gali imtis būtinų priemonių užkirsti 
kelią atliekų vežimui, kuris neatitinka jų 
atliekų tvarkymo planų. Nukrypstant nuo 
minėto Reglamento, valstybėms narėms 
turėtų būti leidžiama riboti į deginimo 
įrenginius naudojimui atvežamų atliekų 
kiekį, jeigu nustatoma, kad nacionalinės 
atliekos turėjo būti pašalintos arba 
apdorotos ne pagal jų atliekų tvarkymo 
planus. Pripažįstama, kad tam tikros 
valstybės narės gali nesugebėti sukurti 

(36) Laikydamosi Reglamento (EB) 
Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo valstybės 
narės gali imtis būtinų priemonių užkirsti 
kelią atliekų vežimui, kuris neatitinka jų 
atliekų tvarkymo planų. Nukrypstant nuo 
minėto Reglamento, valstybėms narėms 
turėtų būti leidžiama riboti į deginimo 
įrenginius atvežamų atliekų kiekį, jeigu 
nustatoma, kad nacionalinės atliekos turėjo 
būti pašalintos arba apdorotos ne pagal jų 
atliekų tvarkymo planus. Pripažįstama, kad 
tam tikros valstybės narės gali nesugebėti 
sukurti tinklo, jungiančio visus jų 
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tinklo, jungiančio visus jų teritorijoje 
esančius galutinio naudojimo įrenginius.

teritorijoje esančius galutinio naudojimo 
įrenginius.

Or. en

Naujas pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies c punktą, suderintas 
su per pirmąjį svarstymą priimtu 83 pakeitimu.

Pagrindimas

Bendrojoje pozicijoje norima perklasifikuoti tam tikrų komunalinių atliekų deginimą į 
naudojimo operacijas, net jei jos nesuderintos su geriausiomis šiuo metu naudojamomis 
technologijomis. Toks perklasifikavimas pritrauktų daugiau investicijų deginimui ir taip 
sumažintų investicijas, reikalingas pakartotinio naudojimo ir perdirbimo operacijoms, 
sutaupančioms daugiau energijos ir gamtinių išteklių nei deginimas. Todėl bet koks tokio 
pobūdžio perklasifikavimas turėtų būti išbrauktas iš bendrosios pozicijos. Šiuos efektyvumo 
klausimus reikėtų nagrinėti persvarstant Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) ir 
Atliekų deginimo direktyvas.

Pakeitimas 61
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
37 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(37) Siekiant patobulinti atliekų 
prevencijos veiksmų įgyvendinimo 
valstybėse narėse metodus ir palengvinti 
keitimąsi geriausia patirtimi šioje srityje, 
būtina sustiprinti nuostatas dėl atliekų 
prevencijos ir nustatyti reikalavimą, kad 
valstybės narės rengtų atliekų prevencijos 
programas, daugiausia dėmesio skirdamos 
svarbiausiam poveikiui aplinkai ir 
atsižvelgdamos į visą produktų bei 
medžiagų gyvavimo ciklą. Tokiais tikslais 
ir priemonėmis turėtų būti siekiama 
nutraukti ryšį tarp ekonomikos augimo ir 
su atliekų susidarymu susijusio poveikio 
aplinkai. Suinteresuotiems subjektams ir 

(37) Siekiant patobulinti atliekų 
prevencijos veiksmų įgyvendinimo 
valstybėse narėse metodus ir palengvinti 
keitimąsi geriausia patirtimi šioje srityje, 
būtina priimti Bendrijos tikslus ir 
priemones dėl atliekų prevencijos ir 
nustatyti reikalavimą, kad valstybės narės 
rengtų atliekų prevencijos programas, 
daugiausia dėmesio skirdamos 
svarbiausiam poveikiui aplinkai ir 
atsižvelgdamos į visą produktų bei 
medžiagų gyvavimo ciklą. Tokiais tikslais 
ir priemonėmis turėtų būti siekiama 
nutraukti ryšį tarp ekonomikos augimo ir 
atliekų kiekio augimo, taip pat su atliekų 
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plačiajai visuomenei turėtų būti suteikta 
galimybė dalyvauti rengiant programas ir 
susipažinti su parengtomis programomis, 
kaip numatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvoje 2003/35/EB, 
nustatančioje visuomenės dalyvavimą 
rengiant tam tikrus su aplinka susijusius 
planus ir programas.

susidarymu susijusio poveikio aplinkai ir 
sveikatai – sumažinant bendrą 
susidarančių atliekų kiekį, jų 
kenksmingumą ir neigiamą poveikį.
Vietos ir regionų valdžios institucijoms, 
taip pat suinteresuotiems subjektams ir 
plačiajai visuomenei turėtų būti suteikta 
galimybė dalyvauti rengiant programas ir 
susipažinti su parengtomis programomis, 
kaip numatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvoje 2003/35/EB, 
nustatančioje visuomenės dalyvavimą 
rengiant tam tikrus su aplinka susijusius 
planus ir programas.

Or. en

Šiuo pakeitimu grąžinamas per pirmąjį svarstymą priimtas 10 pakeitimas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti konstatuojamąsias dalis su pranešėjos pateiktu 18 
pakeitimu.

Pakeitimas 62
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
40 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(40) Siekiant supaprastinti Bendrijos teisės 
aktus ir užtikrinti naudą aplinkos 
apsaugai, 1975 m. birželio 16 d. Tarybos 
direktyvos 75/439/EEB dėl naudotų alyvų 
šalinimo atitinkamos nuostatos turėtų būti 
įtrauktos į šią direktyvą, o Direktyva 
75/439/EEB turėtų būti panaikinta. Alyvų 
atliekų tvarkymas turėtų būti vykdomas 
laikantis atliekų hierarchijos pagrindinio 
principo ir pirmenybė turėtų būti teikiama 
galimybėms, kurios duoda aplinkosauginiu 

(40) Siekiant supaprastinti Bendrijos teisės 
aktus, 1975 m. birželio 16 d. Tarybos 
direktyvos 75/439/EEB dėl naudotų alyvų 
šalinimo atitinkamos nuostatos turėtų būti 
įtrauktos į šią direktyvą, o Direktyva 
75/439/EEB turėtų būti panaikinta. Alyvų 
atliekų tvarkymas turėtų būti vykdomas 
laikantis atliekų hierarchijos pagrindinio 
principo ir pirmenybė turėtų būti teikiama 
galimybėms, kurios duoda aplinkosauginiu 
požiūriu geriausių bendrų rezultatų. 
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požiūriu geriausių bendrų rezultatų.
Atskiras alyvų atliekų surinkimas tebėra 
ypač svarbus tinkamam jų tvarkymui ir 
siekiant užkirsti kelią žalai, daromai 
aplinkai dėl netinkamo jų šalinimo.

Atskiras alyvų atliekų surinkimas tebėra 
ypač svarbus tinkamam jų tvarkymui ir 
siekiant užkirsti kelią žalai, daromai 
aplinkai dėl netinkamo jų šalinimo.

Or. en

Naujas pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies c punktą.

Pagrindimas

Vienintelė priimtina priežastis įtraukti Naudotų alyvų direktyvą į Atliekų pagrindų direktyvą 
yra supaprastinimas. Minėtos direktyvos įtraukimas aplinkai naudos neduoda.

Pakeitimas 63
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
43 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(43) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai nustatyti kriterijus, 
reglamentuojančius tam tikrus aspektus, 
pavyzdžiui, sąlygas, kuriomis objektas turi 
būti laikomas šalutiniu produktu, 
„nebelaikymo atliekomis“ statusą ir
atliekų, kurios laikomos pavojingomis, 
nustatymą. Be to, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai derinti priedus su 
mokslo bei technikos pažanga ir tikslinti II 
priedo R1 dalyje nurodytos deginimo 
įrenginių klasės nustatymo formulės 
taikymo atvejus. Kadangi šios priemonės 
yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti 
bei ją papildyti naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos 
taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje nustatytą reguliavimo 

(43) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai nustatyti kriterijus, 
reglamentuojančius atliekų, kurios 
laikomos pavojingomis, nustatymą. Be to, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
derinti priedus su mokslo bei technikos 
pažanga. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti 
bei ją papildyti naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos 
taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.



PE402.733v01-00 32/73 AM\711129LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Naujas pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies c punktą, suderintas 
su per pirmąjį svarstymą priimtais 107, 121, 45 ir 83  pakeitimais.

Pagrindimas

Pirmoji dalis: susijusi su pranešėjos ar tų pačių autorių pakeitimais, kuriais siekiama, kad 
kriterijai šalutiniams produktams, kai atliekos nustoja būti atliekomis, būtų priimami per 
bendro sprendimo procedūrą.

Antroji dalis: susijusi su pakeitimu, kuriuo priede išbraukiama energijos efektyvumo formulė.

Pakeitimas 64
Karin Scheele

Tarybos bendroji pozicija
1 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Dalykas ir taikymo sritis Paskirtis ir taikymo sritis
Šia direktyva nustatomos priemonės, 
skirtos apsaugoti aplinką ir žmonių 
sveikatą užkertant kelią atliekų susidarymo 
ir tvarkymo žalingam poveikiui ar 
sumažinant jį ir sumažinant išteklių 
naudojimo bendrą poveikį bei padidinant 
tokio naudojimo veiksmingumą.

Šios direktyvos paskirtis – apsaugoti 
aplinką ir žmonių sveikatą nustatant 
priemones, skirtas užkirsti kelią atliekų 
susidarymo ir tvarkymo žalingam 
poveikiui ar sumažinti jį ir sumažinant 
išteklių naudojimo bendrą poveikį bei 
padidinant tokio naudojimo veiksmingumą.

Or. de

Pagrindimas

Europos Parlamentas „paskirties“ sąvoką įterpė per pirmąjį svarstymą (1 pakeitimas). 
Tinkama vieta kalbėti apie paskirtį yra bendrosios pozicijos 1 straipsnis, kuriame turėtų būti 
nurodoma priemonės paskirtis ir tikslas, taigi taip jis turėtų būti ir formuluojamas.
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Pakeitimas 65
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
1 straipsnio 1a ir 1b dalys (naujos)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1a. Siekiant šių tikslų atliekų prevencijos 
ir tvarkymo srities teisės aktuose kaip 
pagrindinė taisyklė nustatoma tokia 
atliekų hierarchija:
a) prevencija ir mažinimas;
b) parengimas pakartotiniam naudojimui;
c) perdirbimas;
d) kitas naudojimas, pvz., naudojimas 
energijai gauti; ir
e) šalinimas.
1b. Taikydamos 1 dalyje nurodytą atliekų 
hierarchiją valstybės narės imasi 
priemonių paskatinti naudoti tas 
galimybes, kurių rezultatas visais 
požiūriais palankiausias aplinkai. Todėl 
gali būti reikalingi konkretūs, 
hierarchijoje neišsitenkantys atliekų 
srautai, pagrindžiami gyvavimo ciklo 
samprata, aprėpiančia tokių atliekų 
susidarymo ir tvarkymo bendrą poveikį.
Valstybės narės užtikrina, kad procesas 
būtų daugiašalis ir skaidrus, kad būtų 
laikomasi valstybių narių planavimo 
taisyklių dėl konsultavimosi su piliečiais ir 
suinteresuotaisiais subjektais ir jų 
įtraukimo.
Valstybės narės atsižvelgia į tvariosios 
plėtros tikslus ir pagrindinius aplinkos 
apsaugos principus – atsargumą, 
prevencinius veiksmus, žalos aplinkai 
atitaisymą tvarkant taršos šaltinį, taip pat 
principą „moka teršėjas“. Jos taip pat 
atsižvelgia į techninį galimumą ir 
ekonominį gyvybingumą, išteklių 
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apsaugą, taip pat bendrą poveikį aplinkai, 
žmonių sveikatai, ekonomikai ir socialinei 
aplinkai pagal šį ir 10 straipsnį.

Or. en

Šis pakeitimas pagrįstas per pirmąjį svarstymą priimtais 101 ir 14  pakeitimais.

Pagrindimas

Šio naujo pakeitimo tikslas yra perkelti 11 straipsnį dėl atliekų hierarchijos į svarbesnę šios 
direktyvos vietą. Komisijos pasiūlyme atliekų hierarchija aptariama 1 straipsnyje. Todėl 
tekstas apie atliekų hierarchiją, įskaitant 21 ir 22 pakeitimus, grąžinamas į 1 straipsnį, o 11 
straipsnis turėtų būti išbrauktas. Jei šis pakeitimas būtų priimtas, bendrojoje pozicijoje 
reikėtų atitinkamai pakeisti visas nuorodas į 11 straipsnį. Paskutinės pastraipos tekstas turėtų 
būti pakeistas – kad atspindėtų atitinkamas Sutarties nuostatas.

Pakeitimas 66
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

b) žemei (vietoje), įskaitant neiškastą 
užterštą dirvožemį bei nuolat toje žemėje 
stovinčius pastatus;

Išbraukta.

Or. en

Šiuo pakeitimu iš dalies grąžinami per pirmąjį svarstymą priimti 15, 134, 102, 123, 126 
pakeitimai.

Pagrindimas

Pagal Europos Teisingumo Teismą neiškastas užterštas dirvožemis turėtų būti laikomas 
atliekomis. Todėl jis neturėtų būti visiškai išbrauktas iš šios direktyvos taikymo srities – jis 
turėtų būti išbrauktas ta apimtimi, kurią reguliuos būsimi Bendrijos teisės aktai dėl 
dirvožemio. Užterštos vietos yra labai aktuali aplinkos problema, todėl ją būtina tinkamai 
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spręsti.

Pakeitimas 67
Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

Tarybos bendroji pozicija
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

b) žemei (vietoje), įskaitant neiškastą 
užterštą dirvožemį bei nuolat toje žemėje 
stovinčius pastatus;

b) žemei (vietoje), įskaitant neiškastą 
užterštą dirvožemį bei nuolat toje žemėje 
stovinčius pastatus, taip pat kitus 
nekilnojamuosius objektus;

Or. en

Pagrindimas

Be pastatų, yra ir kitų nekilnojamųjų objektų, kurie sujungti su žeme. Todėl būtina atskirai 
juos paminėti.

Pakeitimas 68
Horst Schnellhardt

Tarybos bendroji pozicija
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

c) neužterštam dirvožemiui ir kitai 
natūraliai susidarančiai medžiagai, iškastai 
statybų metu, kai yra tikrai žinoma, kad 
medžiaga bus panaudota savo natūraliame 
būvyje statybos tikslais toje vietoje, kur ji 
buvo iškasta;

c) neužterštam iškastam dirvožemiui ir 
kitai natūraliai susidarančiai medžiagai, kai 
yra tikrai žinoma, kad medžiaga bus 
panaudota savo natūraliame būvyje toje 
vietoje, kur ji buvo iškasta arba kitoje 
vietoje;

Or. de
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Pagrindimas

Europos Parlamentas priėmė šį pakeitimą per pirmąjį svarstymą, 2007 m. vasario 13 d. Jei 
neužteršta iškasta medžiaga pakartotinai naudojama toje pačioje vietoje, ES valdžios 
institucijos paprastai jos atliekomis nelaiko. Jei ta pati medžiaga naudojama kitoje vietoje, ji 
dažnai laikoma atliekomis. Dėl to padidėja administracinės išlaidos ir kyla nepatogumų, o 
juos atsveriančių privalumų nėra.

Pakeitimas 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Tarybos bendroji pozicija
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

c) neužterštam dirvožemiui ir kitai 
natūraliai susidarančiai medžiagai, iškastai 
statybų metu, kai yra tikrai žinoma, kad 
medžiaga bus panaudota savo natūraliame 
būvyje statybos tikslais toje vietoje, kur ji 
buvo iškasta;

c) neužterštam dirvožemiui ir kitai 
natūraliai susidarančiai medžiagai, iškastai 
statybų metu, kai yra tikrai žinoma, kad 
medžiaga bus panaudota savo natūraliame 
būvyje statybos tikslais toje vietoje, kur ji 
buvo iškasta, su sąlyga, kad šios gamtinės 
geologinės medžiagos nepasižymi jokiomis 
savybėmis, dėl kurių gali būti žymiai 
paveikta aplinka, kurioje jos naudojamos;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užkirsti kelią aplinkos pakeitimui, kuris gali įvykti dėl iš kitur atvežtų 
gamtinių geologinių medžiagų buvimo, pvz., jei šiose medžiagose yra daug elementų, kurie 
gali pakeisti pradinę natūralią pusiausvyrą. 



AM\711129LT.doc 37/73 PE402.733v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 70
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

c) neužterštam dirvožemiui ir kitai 
natūraliai susidarančiai medžiagai, 
iškastai statybų metu, kai yra tikrai 
žinoma, kad medžiaga bus panaudota 
savo natūraliame būvyje statybos tikslais 
toje vietoje, kur ji buvo iškasta;

c) iškastoms neužterštoms medžiagoms, 
kurios gali būti panaudotos toje pačioje 
arba kitoje vietoje;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu grąžinamas per Europos Parlamento pirmąjį svarstymą priimtas tekstas. Iš 
šios direktyvos taikymo srities turi būti išbrauktos visos neužterštos iškastos medžiagos – ne 
tik statant iškastos medžiagos. Šioms medžiagoms taikyti atliekų teisės aktų nebūtina.

Pakeitimas 71
Avril Doyle

Tarybos bendroji pozicija
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

c) neužterštam dirvožemiui ir kitai 
natūraliai susidarančiai medžiagai, iškastai 
statybų metu, kai yra tikrai žinoma, kad 
medžiaga bus panaudota savo natūraliame 
būvyje statybos tikslais toje vietoje, kur ji 
buvo iškasta; 

c) neužterštam iškastam dirvožemiui ir 
kitai natūraliai susidarančiai medžiagai, kai 
yra tikrai žinoma, kad medžiaga bus 
panaudota savo natūraliame būvyje toje 
vietoje, kur ji buvo iškasta, arba kitoje 
vietoje;

Or. en
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Šiuo pakeitimu iš dalies gražinami per pirmąjį svarstymą priimti 15, 134, 102, 123, 126 
pakeitimai.

Pagrindimas

Kai neužteršta iškasta medžiaga dar kartą panaudojama toje pačioje vietoje, ES valdžios 
institucijos paprastai jos nelaiko atliekomis. Kai ta pati medžiaga iš tos vietos perkeliama, 
ketinant panaudoti kitur, ji visuomet laikoma atliekomis. Dėl to labai padidėja 
administracinės išlaidos ir našta.

Pakeitimas 72
Horst Schnellhardt

Tarybos bendroji pozicija
2 straipsnio 2 dalies 1 sakinys

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Ši direktyva netaikoma kategorijoms, 
kurioms jau taikomi kiti Bendrijos teisės 
aktai:

2. Ši direktyva netaikoma kategorijoms, jei 
joms jau taikomi kiti Bendrijos teisės aktai:

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinama, kad ES direktyvos ir reglamentai, kurie taikomi konkrečioms 
atliekų rūšims, yra viršesni už šią direktyvą, nes yra labiau specializuoti atliekų teisės aktai.

Pakeitimas 73
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
2 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

aa) žemei (vietoje), įskaitant neiškastą 
užterštą dirvožemį bei nuolat toje žemėje 
stovinčius pastatus;
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Or. en

Šiuo pakeitimu iš dalies grąžinami per pirmąjį svarstymą priimti 15, 134, 102, 123, 126 
pakeitimai.

Pagrindimas

Pagal Europos Teisingumo Teismą neiškastas užterštas žemėlapis turėtų būti laikomas 
atliekomis. Todėl jis neturėtų būti visiškai išbrauktas iš šios direktyvos taikymo srities – jis 
turėtų būti išbrauktas ta apimtimi, kurią reguliuos būsimi Bendrijos teisės aktai dėl 
dirvožemio. Užterštos vietos yra labai aktuali aplinkos problema, todėl ją būtina tinkamai 
spręsti.

Pakeitimas 74
Horst Schnellhardt

Tarybos bendroji pozicija
2 straipsnio 2 dalies b punktas 

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

b) gyvūninės kilmės šalutiniams 
produktams, įskaitant perdirbtus produktus, 
kuriems taikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 1774/2002, išskyrus tuos, kurie skirti 
sudeginti, išvežti į sąvartyną ar panaudoti 
biologinių dujų arba komposto gamybos 
įmonėje;

b) gyvūninės kilmės šalutiniams 
produktams, įskaitant perdirbtus produktus, 
kuriems taikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 1774/2002;

Or. de

Pagrindimas

Išbraukiant siekiama išvengti teisinio neaiškumo. Kadangi Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 
yra specialusis įstatymas, jis yra viršesnis už pagrindų direktyvą. Taigi reikia dar kartą 
pabrėžti, kad šioje pagrindų direktyvoje numatytoms išimtims reglamentas taikomas visas.
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Pakeitimas 75
Eija-Riitta Korhola

Tarybos bendroji pozicija
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

b) gyvūninės kilmės šalutiniams 
produktams, įskaitant perdirbtus produktus, 
kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 
1774/2002, išskyrus tuos, kurie skirti 
sudeginti, išvežti į sąvartyną ar panaudoti 
biologinių dujų arba komposto gamybos 
įmonėje;

b) mėšlui, nepanaudotiems maisto 
produktams ir gyvūninės kilmės 
šalutiniams produktams, įskaitant 
perdirbtus produktus, kuriems taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, kurie 
naudojami ir suderintoje biologinių dujų 
ir trąšų gamyboje, išskyrus tuos šalutinius 
produktus, kurie skirti sudeginti arba
išvežti į sąvartyną;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti Atliekų pagrindų direktyvą su teisės aktų pasiūlymų dėl su 
klimatu susijusių veiksmų ir atsinaujinančių energijos šaltinių paketu. Kartu su vandens 
kokybės apsaugos uždaviniais, reikalingos naujos galimybės apdorojant mėšlą ir gyvulinės 
kilmės šalutinius produktus, įskaitant nepanaudotus perdirbtus maisto produktus. Viena 
galimybė – mėšlą, šalutinius produktus ir nepanaudotus maisto produktus naudoti gaminant 
biologines dujas (energiją), suderinus su trąšų gamyba.

Pakeitimas 76
Horst Schnellhardt

Tarybos bendroji pozicija
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

d) atliekoms, susidarančioms žvalgant, 
išgaunant, apdorojant ir saugant 
mineralinius išteklius, ir atliekoms, 
susidarančioms dėl karjerų veiklos, 
kurioms taikoma Direktyva 2006/21/EB.

d) atliekoms, susidarančioms žvalgant, 
išgaunant, apdorojant ir saugant 
mineralines žaliavas, ir atliekoms, 
susidarančioms dėl karjerų veiklos, 
kurioms taikoma Direktyva 2006/21/EB.
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Or. de

Pagrindimas

2 straipsnio 2 dalies d punktas turėtų būti suderintas su Direktyvos 2006/21/EB 2 straipsnio 1 
dalyje vartojamomis sąvokomis.

Pakeitimas 77
Karin Scheele

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 4 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4) „biologinės atliekos“ – biologiškai 
skaidžios sodų ir parkų atliekos, namų 
ūkių, restoranų, viešojo maitinimo įstaigų 
ir mažmeninės prekybos punktų maisto ir 
virtuvės atliekos bei panašios atliekos iš
maisto perdirbimo įmonių;

4) „biologinės atliekos“ – biologiškai 
skaidžios sodų ir parkų atliekos, namų 
ūkių, restoranų, viešojo maitinimo įstaigų 
ir mažmeninės prekybos punktų maisto ir 
virtuvės atliekos bei panašios žemės ūkio ir 
miško produktų gamybos atliekos;

Or. de

Pagrindimas

Į bendrojoje pozicijoje dėl Atliekų pagrindų direktyvos naujai įrašytą „biologinių atliekų“ 
apibrėžtį neįtrauktos atliekos, kurios puikiai tinka kompostuoti, pvz., tabako pluoštas arba 
pašarų gamybos atliekos; šios atliekos įtrauktos į per pirmąjį svarstymą priimtą 30 pakeitimą. 
Todėl šią apibrėžtį būtina papildyti.

Pakeitimas 78
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 4 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4) „biologinės atliekos“ – biologiškai 
skaidžios sodų ir parkų atliekos, namų 
ūkių, restoranų, viešojo maitinimo įstaigų 

4) „biologinės atliekos“ – tai naudojimo 
tikslams skirtos gyvulinės ar augalinės 
kilmės atliekos, kurios skaidomos 
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ir mažmeninės prekybos punktų maisto ir 
virtuvės atliekos bei panašios atliekos iš 
maisto perdirbimo įmonių;

mikroorganizmų, dirvožemyje gyvenančių 
organizmų ir fermentų; dirvožemio 
medžiagos, kuriose nėra biologinių
atliekų ir augalų likučių, atsiradusių dėl 
žemės ūkio gamybos, patenkančios į 2 
straipsnio 4 dalies f punkto taikymo sritį, 
nėra laikomos biologinėmis atliekomis;

Or. en

Pagrindimas

Per Europos Parlamento pirmąjį svarstymą priimtas 30 pakeitimas.

Pakeitimas 79
Eija-Riitta Korhola

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 10a punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

10a) „atskiras surinkimas“ – tai atliekų 
surinkimas, kai atliekų srautai atskiriami 
atsižvelgiant į atliekų tipą ir pobūdį ir 
atliekos renkamos ir vežamos atskirai;

Or. en

Pagrindimas

Atskiras surinkimas yra vis svarbesnis siekiant tapti atliekas perdirbančia visuomene ir 
kuriant pirmaujančias perdirbimo rinkas. Per Europos Parlamento pirmąjį svarstymą 
priimtas 104 pakeitimas, kurį parėmė Komisija.
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Pakeitimas 80
Cristiana Muscardini

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 10a punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

10a) „atskiras surinkimas“ – tai atliekų 
surinkimas, kai atliekų srautai atskiriami 
atsižvelgiant į atliekų tipą ir pobūdį ir 
atliekos renkamos ir vežamos atskirai;

Or. en

Pagrindimas

Atskiras surinkimas yra vis svarbesnis siekiant tapti atliekas perdirbančia visuomene ir 
kuriant pirmaujančias perdirbimo rinkas. Per pirmąjį svarstymą priimtas 104 pakeitimas.

Pakeitimas 81
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 11 punkto c papunktis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

c) žalingų medžiagų kiekį medžiagose ir 
produktuose;

c) pavojingų medžiagų kiekį medžiagose ir 
produktuose;

Or. en

Pagrindimas

Terminas „pavojingas“ yra tinkamesnis nei „žalingas“, kadangi tai bendrasis ES teisės 
aktuose vartojamas terminas, skirtas apibūdinti medžiagoms ir preparatams. 
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Pakeitimas 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 13a punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

13a. „Perdirbimas prieš naudojimą arba 
šalinimą“ reiškia veiksmus prieš galutinį 
atliekų naudojimą arba šalinimą, pvz., 
rūšiavimą, trupinimą, presavimą, 
granuliavimą, džiovinimą, smulkinimą, 
kondicionavimą ar atskyrimą; Komisija, 
vadovaudamasi Sutarties 251 straipsnyje 
nustatyta procedūra, iki ... pateiks 
pasiūlymą dėl teisės akto dėl įgyvendinimo 
priemonių patvirtinimo siekiant nustatyti 
aplinkos ir efektyvumo kriterijus, pagal 
kuriuos perdirbimas, atsižvelgiant į jo 
rezultatus, gali būti laikomas naudojimo 
procedūra.

Or. de

Šis pakeitimas pagrįstas per pirmąjį svarstymą priimtu 3 straipsnio i punktu.

Pagrindimas

Didžioji dalis atliekų ne iš karto siunčiama galutinai naudoti ar šalinti. Iš tikrųjų atliekos 
pirmiausia paprastai perdirbamos nepriklausomose įmonėse. Atsižvelgiant į didelę šio fakto 
praktinę svarbą, būtina atskirai apibrėžti sąvoką „perdirbimas prieš naudojimą ar šalinimą“, 
kuri iki šiol buvo tik paminėta 3 straipsnio i punkte. Vis dėlto, vadovaujantis Sutarties 251 
straipsnyje nustatyta teisėkūros procedūra, reikėtų priimti perdirbti skirtus aplinkos ir 
efektyvumo kriterijus.
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Pakeitimas  83
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 14 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

14) „naudojimas“ – bet kokia operacija, 
kurios pagrindinis rezultatas yra atliekų 
panaudojimas naudingu tikslu, pakeičiant 
jomis kitas medžiagas, kurios priešingu 
atveju būtų buvusios panaudotos 
konkrečiai funkcijai atlikti, arba kurios 
rezultatas yra tai, kad atliekos 
parengiamos tai funkcijai atlikti, įmonėje 
ar visoje ekonomikoje.

14) „naudojimas“ – tai atliekų apdorojimo 
operacija, kuri atitinka šiuos kriterijus:

a) kiti ištekliai, kurie būtų naudojami tai 
pačiai funkcijai atlikti, pakeičiami 
atliekomis arba atliekos paruošiamos taip 
naudoti;
b) atliekos, pakeičiančios kitus išteklius, 
naudojamos pirminiam tikslui;
c) operacija atitinka visus efektyvumo 
kriterijus, nustatytus pagal 35 straipsnio 1 
dalį;
d) šio proceso metu naudojant atliekas 
kaip kitų išteklių pakaitalą mažinamas 
neigiamas poveikis aplinkai;
e) šio proceso metu užtikrinama, kad 
produktai atitiktų taikytinus Bendrijos 
teisės aktus dėl saugos ir Bendrijos 
standartus;
f) pirmenybė teikiama žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsaugai bei iki minimumo 
sumažinamas proceso metu vykstantis 
pavojingų medžiagų susidarymas, 
išleidimas ir dispersija.

II priede pateikiamas neišsamus
naudojimo operacijų sąrašas;

II priede pateikiamas suderintas ir 
persvarstomas naudojimo operacijų 
sąrašas;
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Or. en

Pirmąja pakeitimo dalimi grąžinamas per pirmąjį svarstymą priimtas 127 pakeitimas, 
paskutinė pastraipa yra naujas pakeitimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 

dalies c punktą.

Pagrindimas

Galima svarstyti tik apie išteklių pakeitimą įmonės lygmeniu, bet ne visos ekonomikos 
lygmeniu, kadangi ši sąvoka tampa per daug plati, kad būtų prasminga. 

II priedą reikėtų vertinti kaip suderintą sąrašą, kurį neabejotinai galima persvarstyti. Kitu 
atveju valstybės narės gali taikyti skirtingas interpretacijas ir, vykdydamos tarpvalstybinį 
atliekų gabenimą, pažeisti nacionalinius atliekų valdymo planus.

Pakeitimas 84
Johannes Blokland

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 14 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

14) „naudojimas“ – bet kokia operacija, 
kurios pagrindinis rezultatas yra atliekų 
panaudojimas naudingu tikslu, pakeičiant 
jomis kitas medžiagas, kurios priešingu 
atveju būtų buvusios panaudotos 
konkrečiai funkcijai atlikti, arba kurios 
rezultatas yra tai, kad atliekos 
parengiamos tai funkcijai atlikti, įmonėje 
ar visoje ekonomikoje. 

14) „naudojimas“ – tai atliekų apdorojimo 
operacija, kuri atitinka šiuos kriterijus:

1) kiti ištekliai, kurie būtų naudojami tai 
pačiai funkcijai atlikti (įmonėje), 
pakeičiami atliekomis arba atliekos 
paruošiamos taip naudoti;
2) atliekos, pakeičiančios kitus išteklius, 
naudojamos pirminiam tikslui;
3) operacija atitinka visus efektyvumo 
kriterijus, nustatytus pagal 35 straipsnio 1 
dalį;
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4) šio proceso metu naudojant atliekas 
kaip kitų išteklių pakaitalą mažinamas 
neigiamas poveikis aplinkai;
5) šio proceso metu užtikrinama, kad 
produktai atitiktų taikytinus Bendrijos 
teisės aktus dėl saugos ir Bendrijos 
standartus;
6) pirmenybė teikiama žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsaugai bei iki minimumo 
sumažinamas proceso metu vykstantis 
pavojingų medžiagų susidarymas, 
išleidimas ir dispersija.

II priede pateikiamas neišsamus
naudojimo operacijų sąrašas;

II priede pateikiamas baigtinis naudojimo 
operacijų sąrašas. Paruošimo operaciją 
galima laikyti naudojimu tik tuo atveju, 
jei atliekos ruošiamos naudojimui ar 
perdirbimui, kaip nustatyta 16 straipsnyje, 
ir nuo pradžių aišku, kad visos atliekos ar 
didžioji jų dalis bet kokiu atveju bus 
naudojamos ar perdirbamos;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu performuluojamas pranešėjos pateiktas 8 pakeitimas. Išbraukiami žodžiai „ar 
visoje ekonomikoje“, kadangi praktiškai to įrodyti neįmanoma. Kalbant apie II priedą – šis 
sąrašas turi būti laikomas baigtiniu; kalbant apie visas pasiruošimo operacijas (išvardytas II 
priede) – turi būti aišku, kad jos vykdomos naudojimo tikslais.

Pakeitimas 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 14 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

14) „naudojimas“ – bet kokia operacija, 
kurios pagrindinis rezultatas yra atliekų 
panaudojimas naudingu tikslu, pakeičiant 
jomis kitas medžiagas, kurios priešingu 
atveju būtų buvusios panaudotos 

14) „naudojimas“ – bet kokia operacija, 
kurios pagrindinis rezultatas yra atliekų 
panaudojimas naudingu tikslu, pakeičiant 
jomis kitas medžiagas, kurios priešingu 
atveju būtų buvusios panaudotos 
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konkrečiai funkcijai atlikti, arba kurios 
rezultatas yra tai, kad atliekos parengiamos 
tai funkcijai atlikti, įmonėje ar visoje 
ekonomikoje. II priede pateikiamas 
neišsamus naudojimo operacijų sąrašas;

konkrečiai funkcijai atlikti, arba kurios 
rezultatas yra tai, kad atliekos parengiamos 
tai funkcijai atlikti, įmonėje ar visoje 
ekonomikoje. II priede pateikiamas 
neišsamus naudojimo operacijų sąrašas. 
Perdirbimas gali būti laikomas naudojimu 
tik tada, kai juo siekiama paruošti atliekas 
toliau naudoti ar pakartotinai naudoti, 
kaip nustatyta 16 straipsnyje, ir yra iš 
anksto aišku, kad visos ar beveik visos 
atliekos bet kokiu atveju bus naudojamos 
ar pakartotinai naudojamos;

Or. de

Pagrindimas

Atliekų ūkyje didžioji dalis atliekų pateikiama ne tiesiogiai galutiniam perdirbimui ar 
pašalinimui, bet paprastai jos pirmiausia paruošiamos savuose įrenginiuose. Vėliau 
paruoštos atliekos – priklausomai nuo atliekų rinkoje vyraujančių kainų - arba perdirbamos, 
arba pašalinamos. Pavyzdžiui, atliekos paruošiamos, kad jas būtų galima arba palankiomis 
sąlygomis perdirbti cemento gamyklose ar atliekų deginimo įrenginiuose sunaudojant 
atitinkamą energijos kiekį, arba nenaudojant energijos už nedidelę kainą pašalinti atliekų 
deginimo įrenginiuose.

Pakeitimas 86
Anne Ferreira

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 14 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

14) „naudojimas“ – bet kokia operacija, 
kurios pagrindinis rezultatas yra atliekų 
panaudojimas naudingu tikslu, pakeičiant 
jomis kitas medžiagas, kurios priešingu 
atveju būtų buvusios panaudotos 
konkrečiai funkcijai atlikti, arba kurios 
rezultatas yra tai, kad atliekos parengiamos 
tai funkcijai atlikti, įmonėje ar visoje 
ekonomikoje. II priede pateikiamas 
neišsamus naudojimo operacijų sąrašas;

14) „naudojimas“ – bet kokia operacija, 
kurios pagrindinis rezultatas yra atliekų 
panaudojimas naudingu tikslu, pakeičiant 
jomis kitas medžiagas, kurios priešingu 
atveju būtų buvusios panaudotos 
konkrečiai funkcijai atlikti, arba kurios 
rezultatas yra tai, kad atliekos parengiamos 
tai funkcijai atlikti, įmonėje ar visoje 
ekonomikoje. II priede pateikiamas 
bendras naudojimo operacijų sąrašas; jis 
turi būti reguliariai vertinamas ir 



AM\711129LT.doc 49/73 PE402.733v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

persvarstomas, atsižvelgiant į mokslo ir 
technologijų pažangą;

Or. fr

Pagrindimas

Tarybos bendrojoje pozicijoje vartojama formuluotė nepriimtina, kadangi taikant nuostatą, 
kad II priede pateikiamas sąrašas yra neišsamus, operacijos gali būti laikomos naudojimo 
operacijomis, nors iš tikrųjų jos tokios nėra, ir valstybės narės tam gali naudoti įvairias 
priemones. Be to, jei būtų sukurtos naujos naudojimo operacijos, II priedas turėtų būti 
persvarstytas ir suderintas, atsižvelgiant į mokslo ar technologijų pažangą. 

Pakeitimas 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 14 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

14) „naudojimas“ – bet kokia operacija, 
kurios pagrindinis rezultatas yra atliekų 
panaudojimas naudingu tikslu, pakeičiant 
jomis kitas medžiagas, kurios priešingu 
atveju būtų buvusios panaudotos 
konkrečiai funkcijai atlikti, arba kurios 
rezultatas yra tai, kad atliekos parengiamos 
tai funkcijai atlikti, įmonėje ar visoje 
ekonomikoje. II priede pateikiamas 
neišsamus naudojimo operacijų sąrašas.

14) „naudojimas“ – bet kokia operacija, 
kurios pagrindinis rezultatas yra atliekų 
panaudojimas naudingu tikslu, pakeičiant 
jomis kitas medžiagas, kurios priešingu 
atveju būtų buvusios panaudotos 
konkrečiai funkcijai atlikti, arba kurios 
rezultatas yra tai, kad atliekos parengiamos 
tai funkcijai atlikti. II priede pateikiamas 
neišsamus naudojimo operacijų sąrašas.

Or. en

Pagrindimas

Per Europos Parlamento pirmąjį svarstymą priimtu pakeitimu aiškiai nustatoma, kad 
naudojimo paskirtis yra atliekų tvarkymas. Svarbu per daug neapibendrinti, kur pakeitimas 
vyksta ir tarnauja naudingam tikslui.
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Pakeitimas 88
Karin Scheele

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 14 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

14) „naudojimas“ – bet kokia operacija, 
kurios pagrindinis rezultatas yra atliekų 
panaudojimas naudingu tikslu, pakeičiant 
jomis kitas medžiagas, kurios priešingu 
atveju būtų buvusios panaudotos 
konkrečiai funkcijai atlikti, arba kurios 
rezultatas yra tai, kad atliekos parengiamos 
tai funkcijai atlikti, įmonėje ar visoje 
ekonomikoje. II priede pateikiamas 
neišsamus naudojimo operacijų sąrašas.

14) „naudojimas“ – bet kokia operacija, 
kurios pagrindinė paskirtis yra atliekų 
panaudojimas naudingu tikslu, pakeičiant 
jomis kitas medžiagas, kurios priešingu 
atveju būtų buvusios panaudotos 
konkrečiai funkcijai atlikti, arba kurios 
rezultatas yra tai, kad atliekos parengiamos 
tai funkcijai atlikti, įmonėje ar visoje 
ekonomikoje ir mažėja žala aplinkai, taip 
pat atsižvelgiama į žmogaus sveikatos 
apsaugą. Dėmesys taip pat turi būti 
skiriamas tvariam medžiagų naudojimui, 
ypač atsižvelgiant į poveikį aplinkai ir 
žmonių sveikatai. II priede pateikiamas 
neišsamus naudojimo operacijų sąrašas.

Or. de

Šis pakeitimas pagrįstas per pirmąjį svarstymą priimtais 6 ir 127 pakeitimais.

Pagrindimas

Pagal šiuo metu pasiūlyme esančią sąvokos „naudojimas“ apibrėžtį komumalinių atliekų 
naudojimas grioviams užpildyti vietose, kur dirvožemis nepralaidus vandeniui (kad nebūtų 
užterštas požeminis vanduo), taip pat gali būti laikomas naudojimu. Tai nėra tvarus 
naudojimo būdas, kadangi tvarkyti šias atliekas paprasčiausiai paliekama ateities kartoms. 

Atsižvelgiant į atliekų hierarchiją, kurioje aplinkos apsaugos sumetimais vertingesniu 
laikomas atliekų naudojimas, o ne šalinimas, reikalingas papildymas. 

Terminas „pagrindinė paskirtis“ suderintas su Teisingumo Teismo praktika.
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Pakeitimas 89
Karin Scheele

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 14 punkto 1a pastraipa (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Dėmesys taip pat turi būti skiriamas 
tvariam medžiagų naudojimui, ypač 
atsižvelgiant į poveikį aplinkai ir žmonių 
sveikatai.

Or. de

Pagrindimas

Priešingai nei Komisijos pasiūlyme, bendrojoje pozicijos yra sąvokos „naudojimas“ 
apibrėžtis. Pagal šią apibrėžtį komumalinių atliekų naudojimas grioviams užpildyti vietose, 
kur dirvožemis nepralaidus vandeniui (kad nebūtų užterštas požeminis vanduo), taip pat gali 
būti laikomas naudojimu. Tiesa, tokios atliekos nekelia tiesioginio pavojaus aplinkai, tačiau 
tai nėra tvarus naudojimo būdas. Spręsti atliekų tvarkymo problemą paprasčiausiai 
paliekama ateities kartoms – jos iškastas atliekas turės pašalinti.

Pakeitimas 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 16 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

16) „perdirbimas“ – bet kokia naudojimo 
operacija, kuria atliekų medžiagos 
perdirbamos į produktus ar medžiagas, 
panaudojamas pirminiais ar kitais 
tikslais. Ji apima organinių medžiagų 
perdirbimą, tačiau neapima naudojimo 
energijai gauti ir perdirbimo į medžiagas, 
kurios turi būti naudojamos kaip kuras ar 
užpildymo operacijoms;

„perdirbimas“ – tai atliekose esančių 
medžiagų perdirbimas gamybos proceso 
metu, kai iš jų pagaminami tos pačios 
arba kitos paskirties nauji produktai ar
medžiagos, arba jos yra sudėtinė šių 
naujų produktų ar medžiagų dalis. Ji 
apima organinių medžiagų perdirbimą, 
tačiau neapima, inter alia, naudojimo 
energijai gauti, pavertimo medžiagomis, 
skirtomis naudoti kaip kurą, procesų, 
susijusių su deginimu arba naudojimu 
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kaip energijos šaltinio, įskaitant cheminę 
energiją, ir užpildymo operacijų; 

Or. en

Pagrindimas

oiu

Pakeitimas 91
Richard Seeber

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 16 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

16) „perdirbimas“ – bet kokia naudojimo 
operacija, kuria atliekų medžiagos 
perdirbamos į produktus ar medžiagas, 
panaudojamas pirminiais ar kitais tikslais. 
Ji apima organinių medžiagų perdirbimą, 
tačiau neapima naudojimo energijai gauti 
ir perdirbimo į medžiagas, kurios turi būti 
naudojamos kaip kuras ar užpildymo 
operacijoms;

16) „perdirbimas“ – bet kokia naudojimo 
operacija, kuria atliekų medžiagos 
perdirbamos į produktus ar medžiagas, 
panaudojamas pirminiais ar kitais tikslais. 
Ji neapima naudojimo energijai gauti;

Or. de

Pagrindimas

Bendrojoje pozicijoje pateikta perdirbimo apibrėžtis neatitinka praktikos. Pakeitime pateikta 
aiški nuostata dėl naudojimo energijai gauti.
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Pakeitimas 92
Françoise Grossetête

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 16 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

16) „perdirbimas“ – bet kokia naudojimo 
operacija, kuria atliekų medžiagos 
perdirbamos į produktus ar medžiagas, 
panaudojamas pirminiais ar kitais 
tikslais. Ji apima organinių medžiagų 
perdirbimą, tačiau neapima naudojimo 
energijai gauti ir perdirbimo į medžiagas, 
kurios turi būti naudojamos kaip kuras ar 
užpildymo operacijoms;

16) perdirbimas“ – tai atliekose esančių 
medžiagų perdirbimas gamybos proceso 
metu, kai jos tampa sudėtine naujų 
produktų dalimi. Ji apima organinių 
medžiagų perdirbimą, tačiau neapima, 
inter alia, naudojimo energijai, pavertimo 
medžiagomis, skirtomis naudoti kaip 
kurą, procesų, susijusių su deginimu arba 
naudojimu kaip energijos šaltinio, 
įskaitant cheminę energiją, ir perdirbimo į 
medžiagas, kurios turi būti naudojamos 
kaip kuras ar užpildymo operacijoms;

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje „perdirbimas“ reiškia „pakartotinis paleidimas į gamybos ciklą“, t. y. 
pakartotinis medžiagų panaudojimas gamyboje. Būtent taip buvo interpretuota per Europos 
Parlamento pirmąjį svarstymą. Ši apibrėžtis reikalinga siekiant: 1) tinkamai atskirti 
naudojimo ir perdirbimo operacijas, kurios didžiąją laiko dalį yra skirtingo pobūdžio ir kurių 
tikslai yra skirtingi; 2) užtikrinti, kad perdirbimo uždaviniai netaptų nereikšmingi.

Pakeitimas 93
Eija-Riitta Korhola

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 16 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

16) „perdirbimas“ – bet kokia naudojimo 
operacija, kuria atliekų medžiagos 
perdirbamos į produktus ar medžiagas, 
panaudojamas pirminiais ar kitais 

„perdirbimas“ – tai atliekose esančių 
medžiagų perdirbimas gamybos proceso 
metu, kai iš jų pagaminami tos pačios 
arba kitos paskirties nauji produktai ar
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tikslais. Ji apima organinių medžiagų 
perdirbimą, tačiau neapima naudojimo 
energijai gauti ir perdirbimo į medžiagas, 
kurios turi būti naudojamos kaip kuras ar 
užpildymo operacijoms;

medžiagos, arba jos yra sudėtinė šių 
naujų produktų ar medžiagų dalis. Ji 
apima organinių medžiagų perdirbimą, 
tačiau neapima naudojimo energijai gauti ir 
perdirbimo į medžiagas, kurios turi būti 
naudojamos kaip kuras ar užpildymo 
operacijoms;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patikslinti apibrėžtį, siekiant labiau atsižvelgti į laipsnišką naujų 
perdirbtų produktų gamybą pramonės grandinėje. Per Europos Parlamento pirmąjį 
svarstymą priimtas 21 pakeitimas, kurį parėmė Komisija.

Pakeitimas 94
Cristiana Muscardini

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 16 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

16) „perdirbimas“ – bet kokia naudojimo 
operacija, kuria atliekų medžiagos 
perdirbamos į produktus ar medžiagas, 
panaudojamas pirminiais ar kitais 
tikslais. Ji apima organinių medžiagų 
perdirbimą, tačiau neapima naudojimo 
energijai gauti ir perdirbimo į medžiagas, 
kurios turi būti naudojamos kaip kuras ar 
užpildymo operacijoms;

„perdirbimas“ – tai atliekose esančių 
medžiagų perdirbimas gamybos proceso 
metu, kai iš jų pagaminami tos pačios 
arba kitos paskirties nauji produktai ar
medžiagos, arba jos yra sudėtinė šių 
naujų produktų ar medžiagų dalis. Ji 
apima organinių medžiagų perdirbimą, 
tačiau neapima naudojimo energijai gauti ir 
perdirbimo į medžiagas, kurios turi būti 
naudojamos kaip kuras ar užpildymo 
operacijoms;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patikslinti apibrėžtį, siekiant labiau atsižvelgti į laipsnišką naujų 
perdirbtų produktų gamybą pramonės grandinėje. 
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Per Europos Parlamento pirmąjį svarstymą priimtas 21 pakeitimas.

Pakeitimas 95
Karin Scheele

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 16 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

16) „perdirbimas“ – bet kokia naudojimo 
operacija, kuria atliekų medžiagos 
perdirbamos į produktus ar medžiagas, 
panaudojamas pirminiais ar kitais tikslais. 
Ji apima organinių medžiagų perdirbimą, 
tačiau neapima naudojimo energijai gauti ir 
perdirbimo į medžiagas, kurios turi būti 
naudojamos kaip kuras ar užpildymo 
operacijoms;

16) „perdirbimas“ – bet kokia naudojimo 
operacija pagal 14 punktą, kuria atliekų 
medžiagos perdirbamos į produktus ar
medžiagas, panaudojamas pirminiais ar 
kitais tikslais. Ji apima organinių medžiagų 
perdirbimą, tačiau neapima naudojimo 
energijai gauti ir perdirbimo į medžiagas, 
kurios turi būti naudojamos kaip kuras ar 
užpildymo operacijoms;

Or. de

Pagrindimas

Apibrėžtyje turėtų būti pateikta nuoroda į sąvokos „naudojimas“ apibrėžtį, kad būtų aišku, 
kad perdirbimas yra naudojimo sudedamoji dalis.

Pakeitimas 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 16a punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

16a) „perdirbtas kiekis“ arba „perdirbta 
dalis“ nustatoma įvertinant perdirbimo 
procese gautą medžiagos kiekį, kuris 
naudojamas kaip sudėtinė naujų 
produktų ar medžiagų dalis; 
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Or. en

Pagrindimas

Perdirbimo apibrėžtyje nenustatoma, į ką atsižvelgti nustatant perdirbimo uždavinius arba 
teikiant ataskaitas apie perdirbtą atliekų kiekį – sąnaudas ar produkciją. Būtina pridėti 
apibrėžtį, kurioje būtų išaiškinta, kad reikėtų vertinti perdirbimo proceso produkciją ir ją 
naudoti kaip tikrąjį perdirbimo matą.

Pakeitimas 97
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 18 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

18) „šalinimas“ – operacija, kuri nėra 
naudojimas, net kai tokios operacijos 
antrinis rezultatas yra medžiagų ar 
energijos atgavimas. I priede pateikiamas 
neišsamus naudojimo operacijų sąrašas;

18) „šalinimas“ – operacija, kuri nėra 
naudojimas. I priede pateikiamas 
neišsamus naudojimo operacijų sąrašas. 
Atliekant visas šalinimo operacijas 
pirmenybė teikiama žmogaus sveikatos ir 
aplinkos apsaugai.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu aiškiai atskirti atliekų naudojimą ir šalinimą. Kai kalbama apie medžiagų ar energijos 
atgavimą iš atliekų specialiuose pramonės įrengimuose, žodžiai „antrinis rezultatas“ sukelia 
painiavą.
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Pakeitimas 98
Anne Laperrouze

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 19a punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

19a) „energijos atgavimas“ – tai degių 
atliekų naudojimas kaip kuro energijai 
gaminti, šias atliekas tiesiogiai deginant 
su kitomis atliekomis, ar be jų, tačiau 
atgaunant šilumą. Atliekų deginimas, 
kurio metu daugiau energijos 
sunaudojama nei gaunama, nėra 
laikomas energijos atgavimu;

Or. en

Pagrindimas

Per Europos Parlamento pirmąjį svarstymą priimtas 26 pakeitimas.

Siekiant, kad direktyva būtų tinkamai įgyvendinama, 3 straipsnyje būtina įrašyti tikslią 
sąvokos „energijos atgavimas“ apibrėžtį. Pagal siūlomą apibrėžtį energijos atgavimas yra 
bet kokia operacija, kai degios atliekos naudojamos kaip kuras energijai gaminti. Siekiant 
atskirti naudojimą ir šalinimą, siūlomame pakeitime pabrėžiama, kad procesą galima laikyti 
energijos atgavimu tik tokiu atveju, jei proceso efektyvumo analizė parodo, kad energija 
gaminama iš atliekų.

Pakeitimas 99
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 19a punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

19a) „geriausi prieinami atliekų tvarkymo 
būdai“ – tai veiksmingiausias ir toliausiai 
pažengęs veiklos ir jos metodų vystymo 
etapas, rodantis, kad tam tikri būdai gali 
būti naudojami praktikoje siekiant atliekų 
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apdorojimo metu išvengti grėsmės žmonių 
sveikatai ir žalos aplinkai; jiems 
atitinkamai taikoma Direktyvos 96/61/EB 
2 straipsnio 11 dalis ir jos IV priedas;

Or. en

Pagrindimas

Per pirmąjį svarstymą priimtas 32 pakeitimas.

Pakeitimas 100
Péter Olajos

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 19a punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

19a) „išankstinis apdorojimas“ – tai 
operacija, kuri atliekama transportavimo, 
saugojimo, naudojimo ar šalinimo 
tikslais, yra aplinkos požiūriu patikima ir 
kurios produktas yra atliekos, kurioms 
reikalingas tolesnis apdorojimas. 

Or. hu

Pagrindimas

Tai, kad pasiūlyme nėra išankstinio apdorojimo sąvokos, kelia susirūpinimą. Pagal įvairias 
teisines nuostatas, neatlikus išankstinio apdorojimo, tolesnių atliekų apdorojimo operacijų 
vykdyti negalima, nors tokias operacijas rinkos operatoriai vykdo kaip atskirą veiklą. Vis 
dėlto įvairiose direktyvos vietose išankstinio apdorojimo sąvoka vartojama.
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Pakeitimas 101
Péter Olajos

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 19b punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

19b) „apdorojimą koordinuojanti 
organizacija“ – tai nepriklausoma 
organizacija, įsteigta administruoti
gamintojų ir platintojų įsipareigojimus, 
susijusius su perdirbimu ir naudojimu; 
organizacija už užmokestį įvertina, kaip 
gamintojai ir platintojai vykdo sutartinius 
įsipareigojimus; ji organizuoja atliekų 
perdirbimą ir naudojimą arba šalinimą ir 
yra už tai atsakinga.

Or. hu

Pagrindimas

Valstybėse narėse veikia daug organizacijų, kurios koordinuoja atliekų apdorojimą ir 
prižiūri, kaip gamintojai (įsipareigojusios šalys) laikosi įsipareigojimų dėl atliekų perdirbimo 
ir naudojimo. Savo kasdienėje veikloje jos vykdo svarbias atliekų tvarkymo užduotis – ne tik 
organizuoja produktų, kurie tapo atliekomis, perdirbimą ir naudojimą, bet taip pat aktyviai 
šviečia visuomenę ir teikia su aplinkos apsauga susijusią informaciją – dažnai 
bendradarbiaudamos su ministerija, atsakinga už aplinkos apsaugą. Manome, kad priėmus 
šią apibrėžtį būtų išaiškintas jų teisinis statusas.

Pakeitimas 102
Péter Olajos

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 19c punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

19c) „antrinės žaliavos“ – tai atliekos, 
kurioms buvo taikoma naudojimo 
operacija ir kurios atitinka konkrečios 
rūšies medžiagai nustatytus reikalavimus.
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Or. hu

Pagrindimas

5 straipsnyje nėra aiškiai nustatyta, kaip apibūdinti medžiagas, kurios jau nėra atliekos. 
Pramonėje atliekos, kurioms buvo taikoma naudojimo operacija, laikomos antrinėmis 
žaliavomis. 

Pakeitimas103
Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Tarybos bendroji pozicija
3a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

 3a straipsnis
1. Atliekų prevencijos ir tvarkymo srities 
teisės aktuose kaip pagrindinė taisyklė
nustatoma tokia atliekų hierarchija:
a) prevencija ir mažinimas;
b) parengimas pakartotinai naudoti;
c) perdirbimas;
d) kitas naudojimas, pvz., naudojimas 
energijai gauti; ir
e) šalinimas.
2. Taikydamos 1 dalyje nurodytą atliekų 
hierarchiją valstybės narės imasi 
priemonių paskatinti naudoti tas 
galimybes, kurių rezultatas visais 
požiūriais palankiausias aplinkai. Todėl 
gali būti reikalingi konkretūs, 
hierarchijoje neišsitenkantys atliekų 
srautai, pagrindžiami gyvavimo ciklo 
samprata, aprėpiančia tokių atliekų 
susidarymo ir tvarkymo bendrą poveikį.
Valstybės narės užtikrina, kad procesas 
būtų daugiašalis ir skaidrus, kad būtų 
laikomasi valstybių narių planavimo 
taisyklių dėl konsultavimosi su piliečiais ir 
suinteresuotaisiais subjektais ir jų 
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įtraukimo.
Valstybės narės atsižvelgia į bendrus 
aplinkos apsaugos principus –
atsargumas ir tvarumas, techninis 
galimumas ir ekonominis gyvybingumas,
išteklių apsauga, taip pat bendras poveikis 
aplinkai, žmonių sveikatai, ekonomikai ir 
socialinei aplinkai, pagal 1 ir 10 
straipsnius.

Or. en

Ankstesnis 11 straipsnis.

Pagrindimas

Į šį pakeitimą įtraukti rekomendacijos projekte pateikti 21 ir 22 pakeitimai. Šio naujo 
pakeitimo tikslas yra perkelti 11 straipsnį dėl atliekų hierarchijos į svarbesnę šios direktyvos 
vietą. Komisijos pasiūlyme atliekų hierarchija aptariama 1 straipsnyje. Todėl tekstas apie 
atliekų hierarchiją, įskaitant 21 ir 22 pakeitimus, perkeliamas į 3a straipsnį, o 11 straipsnis 
turėtų būti išbrauktas. 

Pakeitimas 104
Anne Ferreira

Tarybos bendroji pozicija
4 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Medžiaga ar objektas, gaunamas 
gamybos procese, kurio pirminis tikslas 
nėra šio daikto gamyba, gali būti laikomas 
ne atliekomis, kaip nurodyta 3 straipsnio 
a punkte, o šalutiniu produktu, tik jeigu 
įvykdomos šios sąlygos:

Išbraukta.

a) tolesnis medžiagos ar daikto 
naudojimas yra aiškus;
b) medžiaga ar daiktas gali būti panaudoti 
tiesiogiai be jokio tolesnio apdirbimo, 
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išskyrus įprastą pramoninę praktiką;
c) medžiagos ar daikto gamyba yra 
sudėtinė gamybos proceso dalis; ir
d) tolesnis naudojimas yra teisėtas, t. y. 
medžiaga ar daiktas atitinka visus 
atitinkamus produkto, aplinkos ir 
sveikatos apsaugos reikalavimus 
konkretaus naudojimo atveju ir nebus 
padarytas bendras neigiamas poveikis 
aplinkai ar žmonių sveikatai.
2. 2. 1 dalyje nustatytų sąlygų pagrindu 
gali būti priimtos priemonės, kurios 
nustato, kokių kriterijų reikia laikytis, kad 
medžiagos ar objektai būtų laikomi 
šalutiniais produktais, o ne atliekomis, 
kaip nurodyta 3 straipsnio 1 punkte. Šios 
priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, tvirtinamos taikant 36 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. fr

2007 m. vasario 21 d. Komisijos paskelbtos gairės yra svarbūs pagrindai, padedantys 
išaiškinti šį klausimą ir išvengti galimų teisinių procesų.

Pagrindimas

 Tarybos bendrojoje pozicijoje pateikta apibrėžtis sukeltų daugiau painiavos ir paskatintų 
nepageidaujamą atliekų perklasifikavimą į šalutinius produktus. Todėl dėl sąvokos „šalutinis 
produktas“ gali būti teikiami ieškiniai, taip pat gali kilti grėsmė aplinkos ir sveikatos 
apsaugai ir aukšto lygmens apsaugos šiose srityse tikslams. Todėl nėra prasmės tarp 
produktų ir atliekų įvesti naują kategoriją.
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Pakeitimas 105
Johannes Blokland

Tarybos bendroji pozicija
4 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Medžiaga ar objektas, gaunamas 
gamybos procese, kurio pirminis tikslas 
nėra šio daikto gamyba, gali būti laikomas 
ne atliekomis, kaip nurodyta 3 straipsnio a 
punkte, o šalutiniu produktu, tik jeigu 
įvykdomos šios sąlygos:

1. Medžiaga ar objektas, gaunamas 
gamybos procese, kurio pirminis tikslas 
nėra šio daikto gamyba, gali būti laikomas 
ne atliekomis, kaip nurodyta 3 straipsnio a 
punkte, o šalutiniu produktu, tik jeigu 
įvykdomos Ia priede pateiktos sąlygos:

a) tolesnis medžiagos ar daikto 
naudojimas yra aiškus;
b) medžiaga ar daiktas gali būti panaudoti 
tiesiogiai be jokio tolesnio apdirbimo, 
išskyrus įprastą pramoninę praktiką;
c) medžiagos ar daikto gamyba yra 
sudėtinė gamybos proceso dalis; ir 
d) tolesnis naudojimas yra teisėtas, t. y. 
medžiaga ar daiktas atitinka visus 
atitinkamus produkto, aplinkos ir 
sveikatos apsaugos reikalavimus 
konkretaus naudojimo atveju ir nebus 
padarytas bendras neigiamas poveikis 
aplinkai ar žmonių sveikatai.
2. 1 dalyje nustatytų sąlygų pagrindu gali 
būti priimtos priemonės, kurios nustato, 
kokių kriterijų reikia laikytis, kad 
medžiagos ar objektai būtų laikomi 
šalutiniais produktais, o ne atliekomis, kaip 
nurodyta 3 straipsnio 1 punkte. Šios 
priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, tvirtinamos taikant 36 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

2. Ia priedas gali būti iš dalies pakeistas, 
jame nustatant kriterijus, kurių reikia 
laikytis, kad medžiagos ar objektai būtų 
laikomi šalutiniais produktais, o ne 
atliekomis, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 
punkte. Kai yra abejonių, galima 
patvirtinti papildomas priemones, skirtas 
išaiškinti, ar medžiaga yra šalutinis 
produktas, ar atliekos. Šios priemonės, 
įskaitant aplinkos apsaugos ir kokybės 
kriterijus, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, tvirtinamos taikant 36 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.
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3. Šioje direktyvoje šalutinis produktas 
nelaikomas atliekomis, todėl gali būti 
laikomas produktu.

Or. en

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 1 dalies d punktą 2007 m. vasario 21 d. 
Komisijos komunikatas COM(2007)59 gali būti laikomas nauju faktu, kuris įvyko po pirmojo 

svarstymo (2007 m. vasario 13 d.).

Pagrindimas

Šio komunikato II priede pateiktas sprendimų priėmimo medis yra labai gera priemonė, 
padedanti nuspręsti, ar medžiaga yra šalutinis produktas, ar atliekos. Aišku, kad ES atliekų 
teisės aktuose yra tik dvi kategorijos: atliekos arba ne atliekos (produktas). Todėl turi būti 
aiškiai pabrėžta, kad šalutinis produktas yra ne atliekos, bet produktas – siekiant išvengti 
galimo atliekų teisės aktų ir REACH teisės aktų dubliavimosi arba spragos tarp jų. 

Pakeitimas 106
Anne Laperrouze

Tarybos bendroji pozicija
4 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Medžiaga ar objektas, gaunamas 
gamybos procese, kurio pirminis tikslas 
nėra šio daikto gamyba, gali būti laikomas 
ne atliekomis, kaip nurodyta 3 straipsnio 
a punkte, o šalutiniu produktu, tik jeigu 
įvykdomos šios sąlygos:

Išbraukta.

a) tolesnis medžiagos ar daikto 
naudojimas yra aiškus;
b) medžiaga ar daiktas gali būti panaudoti
tiesiogiai be jokio tolesnio apdirbimo, 
išskyrus įprastą pramoninę praktiką;
c) medžiagos ar daikto gamyba yra 
sudėtinė gamybos proceso dalis; ir 
d) tolesnis naudojimas yra teisėtas, t. y. 
medžiaga ar daiktas atitinka visus 
atitinkamus produkto, aplinkos ir 
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sveikatos apsaugos reikalavimus 
konkretaus naudojimo atveju ir nebus 
padarytas bendras neigiamas poveikis 
aplinkai ar žmonių sveikatai.
2. 1 dalyje nustatytų sąlygų pagrindu gali 
būti priimtos priemonės, kurios nustato, 
kokių kriterijų reikia laikytis, kad 
medžiagos ar objektai būtų laikomi 
šalutiniais produktais, o ne atliekomis, 
kaip nurodyta 3 straipsnio 1 punkte. Šios 
priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, tvirtinamos taikant 36 
straipsnio 2 dalyje nurodytąreguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Po Europos Parlamento pirmojo svarstymo Komisija paskelbė aiškinamąjį komunikatą dėl 
šalutinių produktų. Tai galima vertinti, kaip naują faktą.

Pagrindimas

Jei būtų patvirtintas esamas 4 straipsnis, juo būtų galima pasinaudoti apeinant Atliekų 
pagrindų direktyvą ir REACH direktyvą. Dėl šio straipsnio didėja teisinis neaiškumas.

Pakeitimas 107
Marcello Vernola

Tarybos bendroji pozicija
4 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Medžiaga ar objektas, gaunamas 
gamybos procese, kurio pirminis tikslas 
nėra šio daikto gamyba, gali būti laikomas 
ne atliekomis, kaip nurodyta 3 straipsnio a 
punkte, o šalutiniu produktu, tik jeigu 
įvykdomos šios sąlygos:

1. Medžiaga ar objektas, gaunamas 
gamybos procese, kurio pirminis tikslas 
nėra šio daikto gamyba, gali būti laikomas 
ne atliekomis, kaip nurodyta 3 straipsnio a 
punkte, o šalutiniu produktu išskirtinai tik 
tuo atveju, jeigu įvykdomos šios sąlygos:
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Or. it

Pagrindimas

Svarbu užkirsti kelią valstybėms narėms nustatyti papildomas sąlygas, kurios apsunkintų šios 
direktyvos įgyvendinimą. 

Pakeitimas 108
Karin Scheele

Tarybos bendroji pozicija
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

a) tolesnis medžiagos ar daikto naudojimas 
yra aiškus;

a) tolesnis medžiagos ar daikto naudojimas 
yra aiškus ir egzistuoja šios medžiagos ar 
daikto rinka;

Or. de

Pagrindimas

Kalbant apie produktą, visiškai aišku, kad privalo būti atitinkama rinka. Todėl ši sąlyga 
turėtų būti taikoma ir šalutiniam produktui.

Pakeitimas 109
Karin Scheele

Tarybos bendroji pozicija
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

b) medžiaga ar daiktas gali būti panaudoti 
tiesiogiai be jokio tolesnio apdirbimo, 
išskyrus įprastą pramoninę praktiką;

b) medžiaga ar daiktas gali būti panaudoti 
tiesiogiai be jokio tolesnio apdirbimo, 
išskyrus įprastą pramoninę praktiką, kurią 
vykdant būtina atsižvelgti į atliekose 
esančius teršalus;
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Or. de

Bendrojoje pozicijoje yra naujas straipsnis dėl šalutinių produktų.

Pagrindimas

Gamybos procese gautose medžiagose, kurios nėra pagrindinis to proceso tikslas, gali būti 
teršalų. Jei medžiagoje yra atliekose esančių teršalų, kurių nėra kituose tos pačios paskirties 
produktuose, tai rodo, kad medžiagą reikia šalinti. 4 straipsnyje tai būtina išaiškinti.

Pakeitimas 110
Karin Scheele

Tarybos bendroji pozicija
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

c) medžiagos ar daikto gamyba yra 
sudėtinė gamybos proceso dalis; ir 

c) medžiagos ar daikto gamyba yra 
sudėtinė gamybos proceso dalis
užtikrinant nustatytą medžiagos sudėtį 
arba nustatytas specifikacijas; ir 

Or. de

Pagrindimas

Kad medžiaga ar daiktas galėtų būti laikomi produktu, jų kokybė turi būti pastovi. Todėl ši 
sąlyga turėtų būti taikoma šalutiniam produktui.

Pakeitimas 111
Karin Scheele

Tarybos bendroji pozicija
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

d) tolesnis naudojimas yra teisėtas, t. y. 
medžiaga ar daiktas atitinka visus 
atitinkamus produkto, aplinkos ir sveikatos 

d) tolesnis naudojimas yra teisėtas, t. y. 
medžiaga ar daiktas atitinka visus 
atitinkamus produkto, aplinkos ir sveikatos 
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apsaugos reikalavimus konkretaus 
naudojimo atveju ir nebus padarytas 
bendras neigiamas poveikis aplinkai ar 
žmonių sveikatai.

apsaugos reikalavimus konkretaus 
naudojimo atveju ir nebus padarytas 
bendras neigiamas poveikis aplinkai ar 
žmonių sveikatai. Siekiant užtikrinti, kad 
atliekose esantys teršalai nepatektų į 
medžiagos gamybos ciklą pavojingais 
sveikatai ir aplinkai kiekiais, būtina imtis 
priemonių. 

Or. de

Bendrojoje pozicijoje yra naujas straipsnis dėl šalutinių produktų.

Pagrindimas

Gamybos procese gautose medžiagose, kurios nėra pagrindinis to proceso tikslas, gali būti 
teršalų. Jei medžiagoje yra atliekose esančių teršalų, kurių nėra kituose tos pačios paskirties 
produktuose, tai rodo, kad medžiagą reikia šalinti. 4 straipsnyje tai būtina išaiškinti.

Pakeitimas 112
Marcello Vernola

Tarybos bendroji pozicija
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

d) tolesnis naudojimas yra teisėtas, t. y. 
medžiaga ar daiktas atitinka visus 
atitinkamus produkto, aplinkos ir sveikatos 
apsaugos reikalavimus konkretaus 
naudojimo atveju ir nebus padarytas 
bendras neigiamas poveikis aplinkai ar 
žmonių sveikatai.

d) tolesnis naudojimas yra teisėtas, t. y. 
medžiaga ar daiktas atitinka visus 
atitinkamus produkto, aplinkos ir sveikatos 
apsaugos reikalavimus konkretaus 
naudojimo atveju.

Or. it

Pagrindimas

Paskutinė bendrojoje pozicijoje nustatyta sąlyga nereikalinga, kadangi jau nustatyta, kad 
būtina laikytis su aplinkos ir sveikatos apsauga susijusių teisinių reikalavimų.



AM\711129LT.doc 69/73 PE402.733v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 113
Mojca Drčar Murko

Tarybos bendroji pozicija
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

d) tolesnis naudojimas yra teisėtas, t. y. 
medžiaga ar daiktas atitinka visus 
atitinkamus produkto, aplinkos ir 
sveikatos apsaugos reikalavimus 
konkretaus naudojimo atveju ir nebus 
padarytas bendras neigiamas poveikis 
aplinkai ar žmonių sveikatai.

d) tolesnis naudojimas yra teisėtas, t. y. 
gamintojas neprivalo atsikratyti šalutinio 
produkto ir pagal ES ar valstybių narių 
teisę jo naudoti nedraudžiama.

Or. en

Pagrindimas

4 straipsnis yra naujas. Bendrosios pozicijos a, b ir c punktuose pateikiami iš trijų dalių 
sudaryti bendrieji kriterijai, nustatyti neseniai priimtuose Europos Teisingumo Teismo (ETT) 
sprendimuose. Be šių kriterijų, ETT pažymėjo, kad tolesnis šalutinio produkto naudojimas 
privalo būti teisėtas. Bendrojoje pozicijoje pateiktas d punktas nėra gana tikslus; jį reikėtų 
pakeisti 2007 m. vasario 21 d. Komisijos aiškinamajame komunikate dėl atliekų ir šalutinių 
produktų pateikta formuluote.

Pakeitimas 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
4 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatytų sąlygų pagrindu gali 
būti priimtos priemonės, kurios nustato, 
kokių kriterijų reikia laikytis, kad 
medžiagos ar objektai būtų laikomi 
šalutiniais produktais, o ne atliekomis, kaip 
nurodyta 3 straipsnio 1 punkte. Šios 

2. 1 dalyje nustatytų sąlygų pagrindu 
Komisija gali pateikti teisėkūros 
pasiūlymą, siekdama nustatyti, kokių 
aplinkos ir kokybės kriterijų reikia laikytis, 
kad medžiagos ar objektai būtų laikomi 
šalutiniais produktais, o ne atliekomis, kaip 
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priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, tvirtinamos taikant 36 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

nurodyta 3 straipsnio 1 punkte. Kai 
Bendrijos ar taikomos teismų praktikos 
lygmeniu tokių kriterijų nenustatyta, 
atitinkamos medžiagos ir daiktai toliau 
laikomi atliekomis.

Or. en

Šiuo pakeitimu iš dalies grąžinami per pirmąjį svarstymą priimti 107, 121 ir 7 pakeitimai.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad nauju šalutinių produktų apibrėžimu nebūtų sukurta spragų, leidžiančių 
atliekoms netaikyti šios direktyvos nuostatų. Todėl prieš atliekant tokį perklasifikavimą 
reikėtų nustatyti konkrečius aplinkos ir kokybės kriterijus. Kadangi šie kriterijai yra svarbūs, 
jie turėtų būti nustatyti per bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas 115
Mojca Drčar Murko

Tarybos bendroji pozicija
4 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatytų sąlygų pagrindu gali 
būti priimtos priemonės, kurios nustato, 
kokių kriterijų reikia laikytis, kad 
medžiagos ar objektai būtų laikomi 
šalutiniais produktais, o ne atliekomis, kaip 
nurodyta 3 straipsnio 1 punkte. Šios 
priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, tvirtinamos taikant 36 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

2. Komisija, 1 dalyje nustatytų sąlygų 
pagrindu, ir ypač atsižvelgdama į 
prevencijos principą, aplinkos ir sveikatos 
aspektus, taip pat teismų praktikoje 
nustatytas sąlygas, gali nuspręsti, ar 
konkrečios medžiagos ar daiktai gali būti 
laikomi šalutiniu produktu ir nelaikomi 
atliekomis. Šios priemonės tvirtinamos 
teikiant teisėkūros pasiūlymą arba taikant 
36 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Jei ES arba taikomos ES teismų praktikos 
lygmeniu tokių priemonių nepatvirtinta, 
atitinkamos medžiagos toliau laikomos 
atliekomis.
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Or. en

Pagrindimas

4 straipsnis taikomas daugeliui pramonės procesų ir yra nauja teisinė kategorija. Siekiant 
aukšto lygmens teisinio aiškumo, šalutinių produktų apibrėžtis turi būti intepretuojama 
tiksliai. Būtina pabrėžti, kad, nesant ES lygmeniu patvirtintų priemonių, medžiagos toliau 
laikomos atliekomis.

Pakeitimas 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
4 straipsnio 2a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2a. 1 ir 2 dalis netaikoma 
tarpvalstybiniam vežimui į trečiąsias šalis.

Or. en

Šiuo nauju pakeitimu siekiama ištaisyti per pirmąjį svarstymą paliktą spragą, siekiant 
suderinamumo su tarptautiniais įsipareigojimais.

Pagrindimas

Šalutinių produktų sąvoka tarptautiniuose teisės aktuose dėl atliekų, pvz., Bazelio 
konvencijoje dėl pavojingų ir kitų atliekų tarpvalstybinių pervežimų, nevartojama. Siekiant 
visiškai laikytis tarptautinių įsipareigojimų, tarpvalstybinio vežimo tikslais šalutiniai 
produktai turi toliau būti laikomi atliekomis.
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Pakeitimas 117
Françoise Grossetête

Tarybos bendroji pozicija
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Tam tikros konkrečios atliekos nustoja 
būti atliekomis, kaip apibrėžta 3 straipsnio 
a punkte, kai su jomis atliekama 
naudojimo operacija ir jos atitinka 
konkrečius kriterijus, kurie turi būti 
parengti laikantis šių sąlygų:

1. Valstybės narės gali reikalauti 
Komisijos nustatyti, ar, atitinkamos 
atliekos išimties tvarka nustoja būti 
atliekomis, kai perdirbimo tikslais su jomis 
atliekama naudojimo operacija ir jos 
atitinka konkrečius kriterijus, kurie turi 
būti parengti laikantis šių sąlygų:

a) medžiaga ar objektas yra visuotinai 
naudojamas konkretiems tikslams;

a) medžiaga ar objektas yra visuotinai 
naudojamas konkretiems tikslams;

b) tokiai medžiagai ar objektui egzistuoja 
rinka ar paklausa;

b) tokiai medžiagai ar objektui egzistuoja 
rinka;

c) medžiaga ar objektas tenkina techninius 
reikalavimus, keliamus a punkte 
nurodytam konkrečiam tikslui, ir atitinka 
produktams taikytinus galiojančius teisės 
aktus bei standartus; ir

c) medžiaga ar objektas tenkina techninius 
reikalavimus konkrečiam tikslui, ir atitinka 
produktams taikytinus galiojančius teisės 
aktus bei standartus; ir

d) naudojant medžiagą ar objektą nebus 
padarytas bendras neigiamas poveikis 
aplinkai ar sveikatai.

d) naudojant medžiagą ar objektą nebus 
padarytas bendras neigiamas poveikis 
aplinkai ar sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šiuo metu galiojančius ES teisės aktus perdirbtos į kurą atliekos nenustoja būti 
atliekomis, kol nevyksta deginimo ar vidaus degimo procesas. Atliekų deginimo direktyva 
nustatomas griežtas reguliavimo režimas, taip pat gamybos proceso standartai, kuriais 
užtikrinami aukšti visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos standartai. Panaikinus šių 
atliekų srautų klasifikavimą jiems nebus taikomos Atliekų deginimo diektyvos ir atliekų 
vežimo nuostatos. Dėl to gali būti padaryta žala aplinkai. 



AM\711129LT.doc 73/73 PE402.733v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 118
Johannes Blokland

Tarybos bendroji pozicija
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Tam tikros konkrečios atliekos nustoja
būti atliekomis, kaip apibrėžta 3 straipsnio 
a punkte, kai su jomis atliekama naudojimo 
operacija ir jos atitinka konkrečius 
kriterijus, kurie turi būti parengti laikantis 
šių sąlygų:

1. Valstybės narės gali reikalauti 
Komisijos nustatyti, ar atitinkamos 
atliekos išimties tvarka nustoja būti 
atliekomis, kaip apibrėžta 3 straipsnio a 
punkte, kai su jomis atliekama naudojimo 
operacija ir jos atitinka konkrečius 
kriterijus, kurie turi būti parengti laikantis 
šių sąlygų:

a) medžiaga ar objektas yra visuotinai 
naudojamas konkretiems tikslams; 

a) medžiaga ar objektas yra visuotinai 
naudojamas konkretiems tikslams;

b) tokiai medžiagai ar objektui egzistuoja 
rinka ar paklausa;

b) tokiai medžiagai ar objektui egzistuoja 
rinka ar paklausa;

c) medžiaga ar objektas tenkina techninius 
reikalavimus, keliamus a punkte 
nurodytam konkrečiam tikslui, ir atitinka 
produktams taikytinus galiojančius teisės 
aktus bei standartus; ir

c) medžiaga ar objektas tenkina techninius 
reikalavimus, keliamus a punkte 
nurodytam konkrečiam tikslui, ir atitinka 
produktams taikytinus galiojančius teisės 
aktus bei standartus; ir

d) naudojant medžiagą ar objektą nebus 
padarytas bendras neigiamas poveikis 
aplinkai ar sveikatai.

d) naudojant medžiagą ar objektą nebus 
padarytas bendras neigiamas poveikis 
aplinkai ar sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu grąžinama dalis per Europos Parlamento pirmąjį svarstymą priimto 45 
pakeitimo – siekiant tiksliau apibrėžti, kokiomis sąlygomis atliekos nustoja būti atliekomis.
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