
AM\712783LT.doc PE402.912v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2005/0281(COD)

7.3.2008

PAKEITIMAI
119 - 248 II dalis

Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas
Caroline Jackson
(PE400.588v01-00)

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą dėl atliekų

Tarybos bendroji pozicija
(11406/4/2007 – C6-0056/2008 – 2005/0281(COD))



PE402.912v01-00 2/111 AM\712783LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

AM_Com_LegRecomm



AM\712783LT.doc 3/111 PE402.912v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 119
Horst Schnellhardt

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 2 
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. Atskiras alyvų atliekų 
surinkimas tebėra ypač svarbus tinkamam 
jų tvarkymui ir siekiant užkirsti kelią žalai, 
daromai aplinkai dėl netinkamo jų 
šalinimo..

(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 2 
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 
regeneravimui teikiama pirmenybė turi 
būti išlaikyta. Atskiras alyvų atliekų 
surinkimas tebėra ypač svarbus tinkamam 
jų tvarkymui ir siekiant užkirsti kelią žalai, 
daromai aplinkai dėl netinkamo jų 
šalinimo. 

Or. de

Pakeitimas 120
Anne Ferreira

Tarybos bendroji pozicija
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

b) tokiai medžiagai ar objektui egzistuoja 
rinka ar paklausa;

b) tokiai medžiagai ar objektui egzistuoja 
rinka;

Or. fr

Pagrindimas

Grįžtama prie pirminio Komisijos pasiūlymo.
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Pakeitimas 121
Richard Seeber

Tarybos bendroji pozicija
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Prireikus į kriterijus įtraukiamos teršalų 
ribinės vertės.

Išbraukta.

Or. de

(Nebūtina įtraukti ribinių verčių į atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijus, kai taikomas 
Reglamentas REACH)

Pagrindimas

Kai medžiaga, kuriai anksčiau buvo taikomos atliekų taisyklės, nebelaikoma atlieka, šiai 
medžiagai taikomi visi sistemos REACH reikalavimai. Todėl ribinės vertės nereikalingos. 

Pakeitimas 122
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans

Tarybos bendroji pozicija
5 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Su tokių kriterijų patvirtinimu 
susijusios ir atliekas apibrėžiančios 
priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, tvirtinamos taikant 36 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

2. Iki ...* Komisija, jei reikia, remdamasi 
1 dalyje minėtu įvertinimu, pateikia 
pasiūlymą dėl teisės akto, nustatančio, 
kokius aplinkos ir kokybės kriterijus tam 
tikri atliekų produktai, medžiagos ar 
medžiagų kategorijos turi atitikti, kad 
nebebūtų laikomi atliekomis.
* Dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos. 

Or. en



AM\712783LT.doc 5/111 PE402.912v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Nustatant aplinkos apsaugos kriterijus, kad būtų galima nuspręsti, ar atliekos nebelaikomos 
atliekomis, reikėtų taikyti bendro sprendimo, o ne komitologijos procedūrą (remiantis pirmojo 
svarstymo 45 pakeitimu). Be to, reikėtų raginti teikti galimus pasiūlymus sudaryti sąrašą tų 
medžiagų, kurias būtų galima nuspręsti nebelaikyti atliekomis, pvz., stiklą ir popierių. 

Pakeitimas 123
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
5 straipsnio 2a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2a. 1 ir 2 dalių nereikėtų taikyti 
tarptautiniam gabenimui į trečiąsias šalis.

Or. en

(Naujas pakeitimas pateiktas siekiant ištaisyti per pirmąjį svarstymą padarytą klaidą ir kad 
direktyva derėtų su tarptautiniais įsipareigojimais).

Pagrindimas

„Atliekų nustojimo būti atliekomis“ koncepcija neminima tarptautiniuose teisės aktuose dėl 
atliekų, pvz., Bazelio konvencijoje dėl tarpvalstybinio pavojingų ir kitų atliekų gabenimo. 
Todėl, siekiant atitikties tarptautiniams įsipareigojimams, negalima jos taikyti 
tarpvalstybiniam gabenimui.

Pakeitimas 124
Anne Ferreira

Tarybos bendroji pozicija
5 straipsnio 3a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3a. 1 ir 2 dalyse nurodytos procedūros 
niekada negalima taikyti pavojingoms 
atliekoms arba toms, kurios naudojamos 
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energijai gauti.

Or. fr

(Atliekoms taikomos konkrečios valdymo, apdorojimo ir išeigos garantijos. Siekiant 
įgyvendinti šios direktyvos aplinkos apsaugos tikslus nereikėtų tinkamai neapsvarsčius 

atliekas nustoti laikyti atliekomis.)

Pagrindimas

Siekiant nepažeisti Atliekų deginimo direktyvos (2000/76/EB) reikalavimų ir kad energijai 
gauti skirtos atliekos nebūtų apdorojamos šių reikalavimų neatitinkančiais įrenginiais, 
energijai gauti skirtų atliekų negalima perkvalifikuoti į produktus. Tą pačią garantiją reikėtų 
suteikti ir pavojingoms atliekoms ir joms reikėtų suteikti aukščiausią apsaugos lygį. 

Pakeitimas 125
Anne Laperrouze

Tarybos bendroji pozicija
5 straipsnio 3a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3a. Nei pavojingoms, nei energijai gauti 
naudojamoms atliekoms (pavojingoms ir 
nepavojingoms) netaikoma 1 ir 2 dalyje 
nustatyta procedūra.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad dėl atliekų nebelaikymo atliekomis procedūros nepadidėtų tarša ar 
aplinkos apsaugos dempingas. Ši procedūra taikomai tik perdirbimui (pvz., medžiagų 
utilizavimui), bet ne atliekų naudojimui kurui, kad nepadidėtų atmosferos tarša. ,Pakeitimas 
grindžiamas tuo, kad Tarybai priėmus bendrąją poziciją Komisija po kurio laiko paragino 
Italiją panaikinti savo sprendimą perklasifikuoti energijos turinčias surūšiuotas atliekas į 
degalus.
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Pakeitimas 126
Anne Ferreira

Tarybos bendroji pozicija
5 straipsnio 4 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4. Kai Bendrijos lygiu kriterijai dar nėra 
nustatyti pagal 1 dalyje nurodytą 
procedūrą, valstybės narės gali 
konkrečiais atvejais nuspręsti, ar tam 
tikros atliekos nustojo būti atliekomis 
atsižvelgiant į taikytiną teisminę praktiką. 
Apie tokius sprendimus jos praneša
Komisijai laikydamosi 1998 m. birželio 22 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 98/34/EB, nustatančios 
informacijos apie techninius standartus, 
reglamentus ir informacinės visuomenės 
paslaugų taisykles teikimo tvarką, kai to 
reikalaujama pagal tą direktyvą.

4. Pagal 2 dalyje nustatytą procedūrą 
priimti kriterijai turi būti apibrėžti taip, 
kad užtikrintų, jog apdorojimo procedūros 
produktas, medžiaga ar antrinė medžiaga 
atitiktų būtinus reikalavimus, kad juos 
būtų galima teikti į rinką. Nustatant 
kriterijus atsižvelgiama į bet kokią 
aplinkai žalingo antrinės medžiagos 
naudojimo ar vežimo riziką, jie nustatomi 
taip, kad užtikrintų aukštą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nustatyti kriterijų apibrėžimo sąlygas, pvz., minėtas 5 straipsnio 2 dalyje, kad 
būtų galima išvengti bet kokio aplinkos apsaugos dempingo pavojaus. Antrojoje dalyje 
perimtas pirminis Komisijos pasiūlymas. 

Pakeitimas 127
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Tarybos bendroji pozicija
5 straipsnio 4 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4. Kai Bendrijos lygiu kriterijai dar nėra 
nustatyti pagal 1 dalyje nurodytą 

Išbraukta.
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procedūrą, valstybės narės gali 
konkrečiais atvejais nuspręsti, ar tam 
tikros atliekos nustojo būti atliekomis 
atsižvelgiant į taikytiną teisminę praktiką. 
Apie tokius sprendimus jos praneša 
Komisijai laikydamosi 1998 m. birželio 22 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 98/34/EB, nustatančios 
informacijos apie techninius standartus, 
reglamentus ir informacinės visuomenės 
paslaugų taisykles teikimo tvarką, kai to 
reikalaujama pagal tą direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta nauja Tarybos įterpta dalis. Remiantis pranešėjo 12 pakeitimu, atliekų nebelaikymo 
atliekomis kriterijų nustato Komisija, todėl nebereikia, kad apie tai spręstų pavienės valstybės 
narės. Todėl, siekiant išvengti nesuderintų atliekų sąrašų ir nesąžiningos konkurencijos, šią 
dalį reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 128
Adriana Poli Bortone

Tarybos bendroji pozicija
5 straipsnio 4a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4a. Iki ... Komisija, jei reikia, parengia 
pasiūlymus, kaip nustatyti, ar, be kita ko, 
pagal šį straipsnį reglamentuojami toliau 
išvardytų atliekų srautai, o jei taip, tai 
kokie reikalavimai jiems taikomi: 
komposto, užpildų, popieriaus, stiklo, 
metalo, panaudotų padangų, audinių 
atliekų ir kitoms konkrečioms aiškiai 
nustatomoms atliekų kategorijoms, taip 
pat taikant galiojančius Europos 

                                               
1 OL L 204, 1998 07 21, p. 37. Direktyva su naujausiais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva2006/96/EB 
(OL L 363, 2006 12 20, p. 81).
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techninius standartus.
* Penkeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos.

Or. en

(Pagrįstas pirmojo svarstymo 45 pakeitimu)

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai apibrėžti, kad atliekų nebelaikymo atliekomis procedūra taikoma tik kaip 
išimtis tam tikriems konkretiems ir aiškiai apibrėžtiems atliekų srautams. Europos techniniais 
standartais galima naudotis kaip tinkama priemone nustatant konkrečias atliekų kategorijas 
ir siekiant gauti informacijos apie jų technines ir su aplinkos apsauga susijusias ypatybes. 
Taikant Europos techniniais standartus būtų galima užtikrinti vienodas sąlygas Europos 
Sąjungoje.

Pakeitimas 129
Richard Seeber

Tarybos bendroji pozicija
5a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

5a. Kompostas, kuris aiškiai atitinka 
5 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytus 
kriterijus, kuriuos užtikrina kokybės 
sistema, buvo pagamintas tik iš atskirai 
surinktų atliekų ir tinka tvariam 
naudojimui dirvožemio funkcijoms 
gerinti, kaip medžiaga, kuriai taikomas 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH) V priedas, pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies 
b punktą netaikomi Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 II, V ir VI antraštės.

Or. de

(ii)
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Pagrindimas

Kompostas bendrojoje pozicijoje minimas kaip atliekų nebelaikymo atliekomis nustatymo 
kriterijų kategorija. Todėl būtina, kad kompostui, kuris nebelaikomas atlieka, nebebūtų 
taikomas REACH reglamentas. REACH reglamente numatytos išimtys aiškiai apibrėžtoms 
medžiagoms, kurios iš esmės gali sudaryti ir kompostą. Šiame pakeitime apibrėžiami 
kriterijai, pagal kuriuos kompostui taikomos REACH reglamento išimtys.

Pakeitimas 130
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Tarybos bendroji pozicija
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3a. Negalima perklasifikuoti pavojingas 
atliekas į nepavojingas, jei jos buvo 
atskiestos arba sumaišytos siekiant 
sumažinti pradines teršalų koncentracijas, 
kurios būtų mažesnės negu nustatytos 
mažiausios ribinės vertės, kurioms esant 
atliekos apibrėžiamos kaip pavojingos.

Or. en

Pagrindimas

Vėl pateiktas EP pirmojo svarstymo 46 pakeitimas. 

Pakeitimas 131
Erna Hennicot-Schoepges, Françoise Grossetête, Frieda Brepoels, Richard Seeber, 
Lambert van Nistelrooij, Marie-Noëlle Lienemann

Tarybos bendroji pozicija
6 straipsnio 4a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4a. Komisija užtikrina, kad atliekų 
sąrašas ir bet kokia šio sąrašo peržiūra 
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atitiktų aiškumo, suprantamumo ir 
prieinamumo vartotojams, ypač MVĮ, 
principus. 

Or. fr

(ii)

Pagrindimas

Šis pakeitimas panašus į 36 pakeitimą, kuris buvo priimtas per pirmąjį svarstymą („Komisija 
užtikrina, kad šis sąrašas būtų gana lengvai suprantamas ir prieinamas MVĮ“). Dabartinis 
atliekų sąrašas yra sudėtingas dokumentas ir prieštarauja Europos institucijų tikslui, siekiui 
geriau reglamentuoti ir supaprastinti teisės aktus.

Pakeitimas 132
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Siekiant sustiprinti atliekų prevenciją ir 
naudojimą, valstybės narės gali imtis 
įstatyminių arba neįstatyminių priemonių 
užtikrinti, kad bet kurio fizinio ar juridinio 
asmens, kurio profesinė veikla yra 
produktų kūrimas, gamyba, tvarkymas, 
apdorojimas ar pardavimas (produkto 
gamintojas), atsakomybė yra padidinta.

1. Siekiant sustiprinti atliekų prevenciją ir 
naudojimą, valstybės narės gali imtis 
įstatyminių arba neįstatyminių priemonių 
užtikrinti, kad bet kurio fizinio ar juridinio 
asmens, kurio profesinė veikla yra 
produktų gamyba ar įvežimas, atsakomybė 
yra padidinta..

Or. en

Pagrindimas

Gamintojo atsakomybė svarbi ir gamintojams, ir importuotojams. Taikyti ją suinteresuotoms 
šalims, kurios tik parduoda gaminius, kuriuos į rinką pateikė kiti jos dalyviai, kaip siūlo 
Europos Taryba, prieštarauja gamintojo atsakomybės idėjai. Iš esmės didinant gamintojo 
atsakomybę reikėtų aiškiai apibrėžti, už ką jie atsakingi, ir raginti suinteresuotas šalis būti 
atsakingas, nes tik jos gali turėti įtakos projektavimui ir gamybai.
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Pakeitimas 133
Holger Krahmer

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Siekiant sustiprinti atliekų prevenciją ir 
naudojimą, valstybės narės gali imtis 
įstatyminių arba neįstatyminių priemonių 
užtikrinti, kad bet kurio fizinio ar juridinio 
asmens, kurio profesinė veikla yra 
produktų kūrimas, gamyba, tvarkymas, 
apdorojimas ar pardavimas (produkto 
gamintojas), atsakomybė yra padidinta.

1. Siekiant sustiprinti atliekų prevenciją ir 
naudojimą, valstybės narės gali imtis 
įstatyminių arba neįstatyminių priemonių 
užtikrinti, kad bet kurio fizinio ar juridinio 
asmens, kurio profesinė veikla yra 
produktų kūrimas, gamyba, tvarkymas, 
apdorojimas ar pardavimas (produkto 
gamintojas) arba produktų įvežimas į 
Bendrijos teritoriją, atsakomybė yra 
padidinta..

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies perimamas 2007 m. vasario 13 d. per pirmąjį svarstymą priimtas 35 pakeitimas 
(naujas 3a straipsnis) ir vėl aiškiai apibrėžiama padidinta importuotojų atsakomybė.

Pakeitimas 134
Thomas Ulmer

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Siekiant sustiprinti atliekų prevenciją ir 
naudojimą, valstybės narės gali imtis 
įstatyminių arba neįstatyminių priemonių 
užtikrinti, kad bet kurio fizinio ar 
juridinio asmens, kurio profesinė veikla 
yra produktų kūrimas, gamyba, 
tvarkymas, apdorojimas ar pardavimas 

Išbraukta.
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(produkto gamintojas), atsakomybė yra 
padidinta. 
Tokios priemonės gali būti grąžinamų 
produktų ir po produktų panaudojimo 
liekančių atliekų priėmimas, taip pat 
vėlesnis atliekų tvarkymas ir finansinė 
atsakomybė už tokią veiklą.

Or. de

(ii)

Pagrindimas

oo

Pakeitimas 135
Frieda Brepoels

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Siekiant sustiprinti atliekų prevenciją ir 
naudojimą, valstybės narės gali imtis
įstatyminių arba neįstatyminių priemonių 
užtikrinti, kad bet kurio fizinio ar juridinio 
asmens, kurio profesinė veikla yra 
produktų kūrimas, gamyba, tvarkymas, 
apdorojimas ar pardavimas (produkto 
gamintojas), atsakomybė yra padidinta.

1. Siekiant sustiprinti atliekų prevenciją ir 
naudojimą, valstybės narės prireikus
įstatyminių arba neįstatyminių priemonių 
užtikrinti, kad bet kurio fizinio ar juridinio 
asmens, kurio profesinė veikla yra 
produktų kūrimas, gamyba, tvarkymas, 
apdorojimas ar pardavimas (produkto 
gamintojas), atsakomybė yra padidinta..

Or. en

Pagrindimas

Negalima užtikrinti padidintos gamintojų atsakomybės už visų tipų atliekas. Valstybės narės, 
kai reikia, užtikrina padidintą gamintojų atsakomybę. 
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Pakeitimas 136
Thomas Ulmer

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsnio 1a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1a. Siekiant sustiprinti atliekų prevenciją 
ir naudojimą, valstybės narės gali imtis 
įstatyminių arba neįstatyminių priemonių 
užtikrinti, kad bet kurio fizinio ar 
juridinio asmens, kurio profesinė veikla 
yra produktų kūrimas ar įvežimas, 
atsakomybė būtų padidinta.

Or. de

Pagrindimas

ii

Pakeitimas 137
Riitta Myller

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Valstybės narės gali imtis tinkamų 
priemonių, skatinančių taip projektuoti
produktus, kad būtų mažinamas poveikis 
aplinkai ir atliekų susidarymas produktų 
gamybos ir vėlesnio naudojimo metu ir kad 
būtų užtikrinama, jog atliekomis tapusių 
produktų naudojimas bei šalinimas būtų 
vykdomas pagal 10 ir 11 straipsnius.

2. Gamintojai imasi tinkamų priemonių, 
siekdami taip projektuoti produktus, kad 
būtų mažinamas poveikis aplinkai ir atliekų 
susidarymas produktų gamybos ir vėlesnio 
naudojimo metu ir kad būtų užtikrinama, 
jog atliekomis tapusių produktų 
naudojimas bei šalinimas būtų vykdomas 
pagal 10 ir 11 straipsnius.

Valstybės narės gali imtis tinkamų 
priemonių, kaip numatyta 1 dalyje, kad 
galėtų skatinti produktų projektavimą tais 
pačiais tikslais.
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Or. en

Pagrindimas

Atsakomybė už projektavimą užtikrinant prevenciją ir perdirbimą turėtų tekti gamintojams. 
Valstybės narės galėtų tai remti ir skatinti atitinkamomis priemonėmis, o prireikus – teisiniais 
reikalavimais konkrečioms produktų rūšims, kokie taikomi elektronikos atliekoms ir įrangai.

Pakeitimas 138
Holger Krahmer

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Valstybės narės gali imtis tinkamų 
priemonių, skatinančių taip projektuoti 
produktus, kad būtų mažinamas poveikis 
aplinkai ir atliekų susidarymas produktų 
gamybos ir vėlesnio naudojimo metu ir kad 
būtų užtikrinama, jog atliekomis tapusių 
produktų naudojimas bei šalinimas būtų 
vykdomas pagal 10 ir 11 straipsnius.

2. Jei nėra Bendrijos teisės aktų dėl 
konkretaus produkto gyvavimo pabaigos 
ar gyvavimo ciklo, valstybės narės gali 
imtis tinkamų priemonių, skatinančių taip 
projektuoti produktus, kad būtų mažinamas 
poveikis aplinkai ir atliekų susidarymas 
produktų gamybos ir vėlesnio naudojimo 
metu ir kad būtų užtikrinama, jog 
atliekomis tapusių produktų naudojimas 
bei šalinimas būtų vykdomas pagal 10 ir 11 
straipsnius

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinama neseniai į Tarybos bendrąją poziciją įtraukta nuostata. Atliekų 
sistemos direktyva neturėtų būti prieštaringa galiojančioms su produktų projektavimu 
susijusioms nuostatoms. Be to, tokių nuostatų negali būti ES sutarties 175 straipsniu 
pagrįstuose teisės aktuose, nes kitaip valstybės narės nevaržomai ir savarankiškai galėtų 
nustatyti, kokius produktus gaminti, ir taip didintų vidaus rinkos susiskaidymą.
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Pakeitimas 139
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Tokiomis priemonėmis galima skatinti, 
inter alia, produktų, kurie tinka 
daugkartiniam naudojimui, kurie yra 
techniškai patvarūs ir tapę atliekomis gali 
būti tinkamai bei saugiai naudojami ir 
saugant aplinką šalinami, kūrimą, gamybą 
ir pateikimą į rinką.

Tokiomis priemonėmis galima skatinti, 
inter alia, produktų, kurie tinka 
daugkartiniam naudojimui, kurie yra 
techniškai patvarūs ir tapę atliekomis gali 
būti tinkamai bei saugiai naudojami ir 
saugant aplinką šalinami, kūrimą, gamybą 
ir pateikimą į rinką. Į šias priemones 
reikėtų įtraukti prievolę gamintojams ir 
importuotojams viešai teikti informaciją, 
kokiu mastu atlieka tapęs produktas yra 
perdirbamas.

Or. en

(Iš dalies perimtas per pirmojo svarstymo 35 pakeitimas)

Pagrindimas

Siekiant skatinti atliekas perdirbti tinkamai, gamintojai ir importuotojai turėtų teikti 
informaciją, kokiu mastu atlieka tapusį produktą galima perdirbti.

Pakeitimas 140
Holger Krahmer

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Tokiomis priemonėmis galima skatinti, 
inter alia, produktų, kurie tinka 
daugkartiniam naudojimui, kurie yra 
techniškai patvarūs ir tapę atliekomis gali 
būti tinkamai bei saugiai naudojami ir 

Tokiomis priemonėmis, jei naudinga 
atsižvelgiant į gyvavimo ciklą, galima 
skatinti, inter alia, produktų, kurie tinka 
daugkartiniam naudojimui, kurie yra 
techniškai patvarūs ir tapę atliekomis gali 
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saugant aplinką šalinami, kūrimą, gamybą 
ir pateikimą į rinką.

būti tinkamai bei saugiai naudojami ir 
saugant aplinką šalinami, gamybą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinama neseniai į Tarybos bendrąją poziciją įtrauktą nuostatą. Reikėtų 
vengti skirtingo poveikio aplinkai įvairiais produkto gyvavimo laikotarpiais. Atliekų pagrindų 
direktyva neturėtų prieštarauti galiojantiems su produktų projektavimu susijusiems teisės 
aktams.

Pakeitimas 141
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsnio 2a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2a. Valstybės narės pateikia Komisijai 1 
dalies įgyvendinimo ataskaitą, kaip 
numatyta 34 straipsnyje. Komisija, 
remdamasi valstybių narių patirtimi, 
įvertina galimybę ES lygmeniu nustatyti 
taisykles, numatančias didesnę gamintojų 
atsakomybę, apimančią tam tikrus atliekų 
srautus.

Or. en

(Iš dalies perimtas ir pakeistas per pirmąjį svarstymą priimtas 35 pakeitimas)

Pagrindimas

Jei valstybių narių veiksmai dėl gamintojo atsakomybės turėtų išlikti savanoriški, jos turėtų 
bent pateikti ataskaitas apie visus šiuo tikslu vykdytus veiksmus, kad būtų galima palengvinti 
Bendrijos darbą.
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Pakeitimas 142
Riitta Myller

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Taikydamos didesnę gamintojo 
atsakomybę valstybės narės atsižvelgia į 
technines galimybes, ekonominį 
gyvybingumą ir bendrą poveikį aplinkai, 
žmonių sveikatai bei socialinei aplinkai 
nepamiršdamos poreikio užtikrinti 
tinkamą vidaus rinkos veikimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos bendrosios pozicijos naujos 3 dalies nereikia, nes jos turinys jau minimas sutartyje.

Pakeitimas 143
Holger Krahmer

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsnio 4 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4. Didesnė gamintojo atsakomybė taikoma 
nedarant poveikio 13 straipsnio 1 dalyje 
numatytos atsakomybės už atliekų 
tvarkymą taikymui.

4. Didesnė gamintojo atsakomybė taikoma 
nedarant poveikio 13 straipsnio 1 dalyje 
numatytos atsakomybės už atliekų 
tvarkymą taikymui ir nepažeidžiant 
galiojančių su atliekų tvarkymu susijusių 
konkrečių teisės aktų nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinama neseniai į Tarybos bendrąją poziciją įtraukta nuostata ir skatinama
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griežčiau taikyti galiojančius su atliekų tvarkymu susijusius teisės aktus.

Pakeitimas 144
Dorette Corbey

Tarybos bendroji pozicija
7a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

7a straipsnis
Atliekų prevencija

Valstybės narės, laikydamosi 1 ir 
11 straipsnių nuostatų ir atsižvelgdamos į 
šios direktyvos 7 straipsnį ir į Direktyvą 
2005/32/EB, imasi visų reikalingų 
priemonių, kad iki 2012 m. stabilizuotų 
savo bendrą atliekų gamybą, palyginti su 
bendra metine atliekų gamyba 2008 m.
Kaip būtinus veiksmus ruošiantis taikyti 
26 straipsnyje nustatytas priemones, po 
konsultacijų su visais suinteresuotais 
subjektais Komisija teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus dėl 
priemonių, kurių reikia imtis valstybių 
narių prevencijos veiklai paremti:
a) iki 2008 m. parengia rodiklių sąrašą, 
kurį valstybės narės naudotų tikrindamos, 
vertindamos ir rengdamos vykdomų 
atliekų prevencijos programų ir 
priemonių pažangos ataskaitas;
b) iki 2010 m. apibrėžia ekologinio 
projektavimo politiką, skirtą ir atliekų 
gamybai, ir pavojingoms medžiagoms 
atliekose, skatinant technologijas, kurias 
naudojant pagrindinis dėmesys būtų 
skiriamas tvariems, pakartotiniam 
naudojimui ir grąžinamajam perdirbimui 
tinkamiems produktams;
c) iki 2010 m. nustato kokybinius ir 
kiekybinius atliekų mažinimo tikslus, 
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pasiektinus iki 2020 m., remdamasi 
pažangiausios patirties pavyzdžiais;
d) iki 2010 m. parengia veiksmų planą dėl 
tolesnių rėmimo priemonių, kurių būtina 
imtis Europos lygmeniu, ypač siekiant 
pakeisti esamus vartojimo būdus.

Or. nl

Pagrindimas

Svarbu, kad atliekų prevencijoje dalyvautų gamintojai. Per pirmąjį svarstymą Parlamentas 
priėmė išsamias nuostatas dėl gamintojo atsakomybės, taip pat ir atliekų gamybos atžvilgiu. 
Taryba dalį šių nuostatų priėmė. Šiuo pakeitimu siekiama dar kartą kiek aiškiau apibrėžti 
gamintojų atsakomybę už atliekas.

Pakeitimas 145
Anne Ferreira

Tarybos bendroji pozicija
8 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad su atliekomis būtų 
atliekamos naudojimo operacijos pagal 10 
ir 11 straipsnius.

1. Valstybės narės imasi būtinų 
1 straipsnyje išvardytas nuostatas 
atitinkančių priemonių užtikrinti, kad su 
atliekomis būtų atliekamos naudojimo 
operacijos pagal 10 ir 11 straipsnius

Jos apima bent tas operacijas, kurios 
išvardytos II priede, su sąlyga, kad jos 
atitinka 14 straipsnio 14 dalyje pateiktą 
„utilizavimo“ apibrėžimą.

Or. fr

(ii)

Pagrindimas

Iš dalies perimtas per pirmąjį svarstymą priimtas 38 pakeitimas.
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Pakeitimas 146
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
8 straipsnio 2a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2a. iki ...* Sutarties 251 straipsnyje 
nurodyta tvarka Komisija pateikia teisės 
akto pasiūlymą, kad būtų nustatyti
aplinkosaugos ir našumo kriterijai, 
pagrįsti geriausiomis turimomis II priede 
pateiktomis naudojimo operacijų 
technologijomis.
* Po dvejų metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos.

Or. en

(Iš dalies perimti pirmojo svarstymo 38, 108, 157, 140 ir 141 pakeitimai)

Pagrindimas

Jei šioje direktyvoje našumo kriterijai nustatomi atliekų deginimui, juos reikėtų nustatyti ir 
kitoms naudojimo operacijoms, kad tikrąsias naudojimo operacijas būtų galima geriau 
atskirti nuo tariamų. Kadangi tai esminiai kriterijai, juos reikėtų nustatyti bendro sprendimo 
procedūra.

Pakeitimas 147
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Tarybos bendroji pozicija
8 straipsnio 2a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2a. Valstybės narės imasi priemonių, 
siekdamos skatinti aukštos kokybės 
grąžinamąjį perdirbimą, ir šiuo tikslu 
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taiko atskiro surinkimo sistemas, jei to 
reikia norint užtikrinti reikalingus 
atitinkamų grąžinamojo perdirbimo 
sektorių standartus.
Valstybės narės iki 2015 m. parengia bent 
jau šių atliekų atskiro surinkimo sistemas: 
popieriaus, metalo, plastiko, stiklo, 
tekstilės, kitų biologiškai skaidomų 
atliekų, alyvos ir pavojingų atliekų. Tai 
turi būti daroma nepažeidžiant esamų ar 
būsimų teisės aktų dėl atliekų srautų ar 18 
straipsnio reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Vėl pateikiamas per pirmąjį svarstymą priimtas 141 pakeitimas.

Pakeitimas 148
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
8 straipsnio 2a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2a. Bet kokie valstybių narių nustatyti 
atliekų utilizavimo ir galutinio šalinimo 
reikalavimai, įtvirtinti kaip bendros 
įpareigojamosios nuostatos, paremti 
geriausiais prieinamais atliekų tvarkymo 
būdais.
Jeigu reikia apsaugoti žmonių sveikatą ir 
aplinką, Komisija teikia pasiūlymus dėl 
pavienių direktyvų, skirtų atliekoms ar 
utilizavimo operacijoms, kurios turi 
kiekybinę ekologinę ar ekonominę 
reikšmę, kuriomis nustatomi utilizavimo, 
utilizavimo metu atsirandančių medžiagų 
ar daiktų ir tolesnio jų naudojimo 
reikalavimai. Šie reikalavimai remiasi 
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geriausiais prieinamais atliekų tvarkymo 
būdais.

Or. en

Pagrindimas

Pirmojo svarstymo 41 pakeitimas.

Pakeitimas 149
Marie-Noëlle Lienemann

Tarybos bendroji pozicija
8a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

8a straipsnis
Pakartotinis naudojimas ir perdirbimas

Vėliausiai iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
Europos Parlamentas ir Taryba numato 
nustatyti tikslus pramoninėms atliekoms 
(įskaitant statybos ir griovimo veiklos 
atliekas), remdamiesi konsultacijomis su 
suinteresuotomis šalimis ir Komisijos 
ataskaita, o jei reikia – ir pasiūlymu. Savo 
ataskaitoje Komisija atsižvelgia į atliekų 
apdorojimo tendencijas ir reikšmingą 
nustatomų uždavinių poveikį aplinkai.

Or. fr

Pagrindimas

Prieš nustatant šį tikslą visų pirma reikėtų užtikrinti, kad valstybės narės galėtų apskaičiuoti 
šią statybos pramonei skirtą normą ir kad Eurostatas galėtų šiuos duomenis kaupti. Kol kas 
taip nėra. Eurostatas turi duomenis apie kai kurių valstybių narių statybinių atliekų gamybą, 
bet neturi duomenų apie statybinių atliekų perdirbimą. 
70 proc. tikslas visiškai abstraktus ir nepagrįstas.
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Pakeitimas 150
Dorette Corbey

Tarybos bendroji pozicija
8a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

8a straipsnis
Pakartotinis naudojimas ir perdirbimas

1. Valstybės narės, atsižvelgdamos į šios 
direktyvos 7 straipsnį ir Direktyvą 
2005/32/EB, imasi priemonių produktų 
pakartotiniam naudojimui skatinti, ypač 
kuriant ir remiant įgaliotus pakartotinio 
naudojimo ir taisymo tinklus, o kai reikia, 
nustatant atitinkamą procesą ir produktų 
standartus.
Valstybės narės gali imtis kitokių 
priemonių pakartotiniam naudojimui 
skatinti, pvz., naudoti ekonomines 
priemones, nustatyti viešųjų pirkimų 
kriterijus, kiekybinius tikslus ar drausti 
parduoti rinkoje tam tikrus produktus.
2. Siekdamos įgyvendinti šios direktyvos 
tikslus ir sukurti Europos atliekas 
perdirbančią visuomenę, kurioje labai 
efektyviai naudojami ištekliai, valstybės 
narės, atsižvelgdamos į šios direktyvos 
7 straipsnį ir Direktyvą 2005/32/EB, imasi 
priemonių, būtinų pasiekti, kad:
a) iki 2020 m. mažiausiai 50 proc. namų 
ūkių atliekų (vertinant atliekų kiekį) būtų 
paruošiamos pakartotinai naudoti ir 
perdirbti;
b) iki 2020 m. mažiausiai 70 proc. statybos 
ir griovimo atliekų (vertinant atliekų 
kiekį) būtų paruošiamos pakartotinai 
naudoti ir perdirbti.
Toms šalims, kuriose bet kurioje 
kategorijoje perdirbama mažiau kaip 
5 proc. atliekų arba nėra oficialių 
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duomenų pagal 2000–2005 m. Eurostato 
duomenis, gali būti suteiktas papildomas 
5 metų laikotarpis užduotims įvykdyti.
Vėliausiai iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
Europos Parlamentas ir Taryba 
persvarsto a ir b punktuose nustatytus 
uždavinius ir, remdamiesi Komisijos 
ataskaita, o jei reikia, ir pasiūlymu, 
svarsto galimybę nustatyti su pramonės 
atliekomis susijusius uždavinius. Savo 
ataskaitoje Komisija atsižvelgia į atliekų 
apdorojimo tendencijas ir reikšmingą 
nustatomų uždavinių poveikį aplinkai.
Siekiant suderinti surinktų duomenų 
savybes ir pristatymą, valstybės narės 
pateikia juos pagal 2002 m. lapkričio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl 
atliekų statistikos reikalavimus.1 Jei 
reikia, Komisija, atsižvelgdama į šios 
direktyvos 36 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, 
nustato išsamias tikrinimo, kaip valstybės 
narės įgyvendina šioje dalyje nustatytus 
tikslus, taisykles.
1 OL L 332, 2002 12 9, p. 1. Reglamentas su 
naujausiais pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB) Nr. 1893/2006 (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

Or. nl

Pagrindimas

Svarbu, kad gamintojai dalyvautų atliekų prevencijoje. Per pirmąjį svarstymą Parlamentas 
priėmė išsamias nuostatas dėl gamintojų atsakomybės, taip pat ir už atliekų gamybą. Taryba 
dalį šių nuostatų priėmė. Šiuo pakeitimu siekiama dar kartą kiek aiškiau apibrėžti gamintojų 
atsakomybę už atliekas.



PE402.912v01-00 26/111 AM\712783LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 151
Thomas Ulmer

Tarybos bendroji pozicija
8a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

8a straipsnis

Pakartotinis naudojimas ir perdirbimas

1. Valstybės narės imasi priemonių 
produktų pakartotiniam perdirbimui 
skatinti, ypač kuriant ir remiant įgaliotus 
taisymo ir pakartotinio naudojimo centrus 
ir tinklus, o kai reikia, nustatant 
atitinkamus procedūrų ir produktų 
standartus.

Valstybės narės gali imtis kitokių 
priemonių pakartotiniam naudojimui 
skatinti, pvz., naudoti ekonomines 
priemones, nustatyti viešųjų pirkimų 
kriterijus, kiekybinius tikslus ar drausti 
parduoti rinkoje tam tikrus produktus.

2. a) Siekiant iki 2010 m. labai padidinti 
pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui 
paruoštų atliekų dalį, Europos Komisija 
pirmiausia turėtų įvertinti poveikį.

b) konkretų tikslą, kurį būtų galimam 
nustatyti remiantis Europos Komisijos 
poveikio vertinio rezultatais, būtų galima 
palikti nustatyti valstybėms narėms.

c) Vėliausiai iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
Europos Komisija turėtų įvertinti 
valstybių narių pasiektą pažangą ir teikti 
pasiūlymus, kaip siekti geresnių rezultatų.

Or. de
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Pagrindimas

ii

Pakeitimas 152
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Tarybos bendroji pozicija
8a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas
8a straipsnis

Pakartotinis naudojimas ir perdirbimas
1. Valstybės narės imasi priemonių 
produktų pakartotiniam naudojimui 
skatinti, ypač kuriant ir remiant įgaliotus 
pakartotinio naudojimo ir taisymo tinklus, 
o kai reikia, nustatant atitinkamą procesą 
ir produktų standartus.
Valstybės narės gali imtis kitokių 
priemonių pakartotiniam naudojimui 
skatinti, pvz., naudoti ekonomines 
priemones, nustatyti viešųjų pirkimų 
kriterijus, kiekybinius tikslus ar drausti 
parduoti rinkoje tam tikrus produktus.
2. Siekdamos įgyvendinti šios direktyvos 
tikslus ir sukurti Europos atliekas 
perdirbančią visuomenę, kurioje labai 
efektyviai naudojami ištekliai, valstybės 
narės imasi priemonių, būtinų pasiekti, 
kad:
a) iki 2020 m. mažiausiai 50 proc. namų 
ūkių ir panašių atliekų (vertinant atliekų 
kiekį) būtų pakartotinai naudojama ir 
perdirbama;
b) iki 2020 m. mažiausiai 70 proc. statybos 
ir griovimo atliekų (vertinant atliekų 
kiekį) būtų pakartotinai naudojama ir 
perdirbama.
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Toms šalims, kuriose bet kurioje 
kategorijoje perdirbama mažiau kaip 
5 proc. atliekų arba nėra oficialių 
duomenų pagal 2000–2005 m. Eurostato 
duomenis, gali būti suteiktas papildomas 
5 metų laikotarpis užduotims įvykdyti.
Vėliausiai iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
Europos Parlamentas ir Taryba 
persvarsto a ir b punktuose nustatytus 
uždavinius ir, remdamiesi Komisijos 
ataskaita, o jei reikia – ir pasiūlymu, 
svarsto galimybę nustatyti su pramonės 
atliekomis susijusius uždavinius. Savo 
ataskaitoje Komisija atsižvelgia į atliekų 
apdorojimo tendencijas ir reikšmingą 
nustatomų uždavinių poveikį aplinkai.
Siekiant suderinti surinktų duomenų 
savybes ir pristatymą, valstybės narės 
pateikia juos pagal 2002 m. lapkričio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl 
atliekų statistikos reikalavimus.1 Jei 
reikia, Komisija, atsižvelgdama į šios 
direktyvos 36 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, 
nustato išsamias tikrinimo, kaip valstybės 
narės įgyvendina šioje dalyje nustatytus 
tikslus, taisykles. 
1 OL L 332, 2002 12 9, p. 1. Reglamentas su 
naujausiais pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB) Nr. 1893/2006 (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

Or. en

(Pirmojo svarstymo pakeitimas)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas pasiūlymo projekto 19 pakeitimas. Tekstas patikslintas, įterpti 
žodžiai „panašios atliekos“ (2a dalis), o žodžiai „paruošiamos“ (2a ir 2b dalys) – išbraukti. 
Šiame direktyvos projekte netiksliai apibrėžti teminėje strategijoje nustatyti prioritetai. Šiuo 
pakeitimu, kuris pagrįstas pirmojo svarstymo 38, 108, 157, 140 ir 141 pakeitimais, siekiama 
netikslumą panaikinti. Pakeitimo 2 dalis performuluota atsižvelgiant į Europos Komisijos 
informaciją.
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Pakeitimas 153
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
8a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

8a straipsnis
Pakartotinis naudojimas ir perdirbimas

1. Valstybės narės imasi priemonių 
produktų pakartotiniam naudojimui 
skatinti, ypač kuriant ir remiant įgaliotus 
pakartotinio naudojimo ir taisymo tinklus, 
o kai reikia, nustatant atitinkamą procesą 
ir produktų standartus.
Valstybės narės gali imtis kitokių 
priemonių pakartotiniam naudojimui 
skatinti, pvz., naudoti ekonomines 
priemones, nustatyti viešųjų pirkimų 
kriterijus, kiekybinius tikslus ar drausti 
parduoti rinkoje tam tikrus produktus.
2. Siekdamos įgyvendinti šios direktyvos 
tikslus ir sukurti Europos atliekas 
perdirbančią visuomenę, kurioje labai 
efektyviai naudojami ištekliai, valstybės 
narės imasi priemonių, būtinų pasiekti, 
kad:
a) iki 2020 m. mažiausiai 50 proc. namų 
ūkių ir panašių atliekų (vertinant atliekų 
kiekį) būtų pakartotinai naudojama ir 
perdirbama;
b) iki 2020 m. mažiausiai 70 proc. statybos 
ir griovimo, gamybos ir pramoninių 
atliekų (vertinant atliekų kiekį) būtų 
pakartotinai naudojama ir perdirbama.
Toms šalims, kuriose bet kurioje 
kategorijoje perdirbama mažiau kaip 
5 proc. atliekų, gali būti suteiktas 
papildomas 5 metų laikotarpis užduotims 
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įvykdyti.
Valstybės narės imasi priemonių, 
siekdamos skatinti aukštos kokybės 
grąžinamąjį perdirbimą ir šiuo tikslu taiko 
atskiro surinkimo sistemas, jei to reikia 
norint užtikrinti reikalingus atitinkamų 
grąžinamojo perdirbimo sektorių 
standartus.
Valstybės narės iki 2015 m. parengia bent 
jau šių atliekų atskiro surinkimo sistemas: 
popieriaus, metalo, plastiko, stiklo, 
tekstilės, kitų biologiškai skaidomų 
atliekų, alyvos ir pavojingų atliekų. Tai 
turi būti daroma nepažeidžiant esamų ar 
būsimų teisės aktų dėl atliekų srautų ar 18 
straipsnio reikalavimų.
Siekiant suderinti surinktų duomenų 
savybes ir pristatymą, valstybės narės 
pateikia juos pagal 2002 m. lapkričio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl 
atliekų statistikos reikalavimus.1 Jei 
reikia, Komisija, atsižvelgdama į šios 
direktyvos 36 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, 
nustato išsamias tikrinimo, kaip valstybės 
narės įgyvendina šioje dalyje nustatytus 
tikslus, taisykles. 
1 OL L 332, 2002 12 9, p. 1.  Reglamentas su 
naujausiais pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB) Nr. 1893/2006 (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

Or. en

(Perimti pakeisti pirmojo svarstymo 38, 108, 157, 140 ir 141 pakeitimai)

Pagrindimas

Gamybos ir pramoninių atliekų daug. Be to, skirtingai nei buitinės atliekos, paprastai jos 
daug homogeniškesnės, todėl jas galima perdirbti geriau nei buitines ar panašias atliekas. 
Taikant atliekų statistikos nuostatas, valstybės turės pateikti ataskaitas apie jas, todėl reikėtų 
pasirūpinti reikiama duomenų baze, kad būtų galima patikrinti atitikimą. Taip pat reikėtų 
aiškių nuostatų dėl atskiro atliekų rinkimo.
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Pakeitimas 154
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Tarybos bendroji pozicija
8a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

8a straipsnis
Pakartotinis naudojimas ir perdirbimas

1. Valstybės narės imasi priemonių 
produktų pakartotiniam naudojimui 
skatinti, ypač kuriant ir remiant įgaliotus 
pakartotinio naudojimo ir taisymo tinklus, 
o kai reikia, nustatant atitinkamą procesą 
ir produktų standartus. Valstybės narės 
gali imtis kitokių priemonių 
pakartotiniam naudojimui skatinti, pvz., 
naudoti ekonomines priemones, nustatyti 
viešųjų pirkimų kriterijus, kiekybinius 
tikslus ar drausti parduoti rinkoje tam 
tikrus produktus.
2. Siekdamos įgyvendinti šios direktyvos 
tikslus ir sukurti Europos atliekas 
perdirbančią visuomenę, kurioje labai 
efektyviai naudojami ištekliai, valstybės 
narės imasi priemonių, būtinų pasiekti, 
kad:
a) iki 2020 m. mažiausiai 50 proc. namų 
ūkių ir panašių atliekų (vertinant atliekų 
kiekį) būtų pakartotinai naudojama ir 
perdirbama;
b) iki 2020 m. mažiausiai 70 proc. statybos 
ir griovimo, gamybos ir pramoninių 
atliekų (vertinant atliekų kiekį) būtų 
pakartotinai naudojama ir perdirbama.
3. Valstybės narės gali nukelti 2 dalyje 
nustatytą terminą (vėliausiai iki 2025 m.), 
jei išpildytos visos šios sąlygos:
i) bendros išlaidos būtų neproporcingos 
naudos atžvilgiu dėl labai žemo 
perdirbimo lygio, šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną;
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ii) parengtos priemonės siekiant užtikrinti, 
kad vėliausiai iki 2025 m. bus pasiektas 
minimalus 2 dalyje nustatytas lygis; ir
iii) termino nukėlimas konkrečiai 
paminėtas atliekų tvarkymo planuose 
pagal 25 straipsnio 1 dalį.
Valstybės narės prieš nukeldamos terminą 
informuoja Komisiją.

Or. en

(Perimti pakeisti pirmojo svarstymo 38, 108, 157, 140 ir 141 pakeitimai)

Pagrindimas

Direktyvos projekte netiksliai apibrėžti teminės strategijos prioritetai. Šis pakeitimas 
pagrįstas EP pirmojo svarstymo pakeitimais ir skirtas šiam netikslumui pašalinti. Todėl į 
2 dalį įterptas kietųjų komunalinių atliekų apibrėžimas, kurios Europos Komisijos pateiktoje 
informacijoje atitinka buitines ir panašias atliekas, kartu visiškai išlaikant pramoninių ir 
gamybos bei griovimo ir statybos atliekų tikslus.

Pakeitimas 155
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio, Guido Sacconi

Tarybos bendroji pozicija
11 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

11 straipsnis 3a straipsnis
Atliekų hierarchija Atliekų hierarchija

1. Atliekų prevencijos ir tvarkymo srities 
teisės aktuose pagrindinis principas yra 
tokia atliekų hierarchija.

1. Atliekų prevencijos ir tvarkymo srities 
teisės aktuose paprastai yra tokia atliekų 
hierarchija:

a) prevencija; a) prevencija ir sumažinimas;
b) parengimas pakartotiniam naudojimui; b) pakartotinis naudojimas;
c) perdirbimas; c) perdirbimas;
d) kitas naudojimas, pvz., naudojimas 
energijai gauti; ir

d) kitas naudojimas; ir

e) šalinimas. e) šalinimas.
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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.

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 įvertinimu, aprėpiančia tokių atliekų 
susidarymo ir tvarkymo bendrą poveikį.

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.

Valstybės narės užtikrina, kad procesas 
būtų daugiašalis ir skaidrus, kad 
atsižvelgiant į 34a straipsnį būtų 
laikomasi valstybių narių planavimo 
taisyklių dėl konsultavimosi su piliečiais ir 
suinteresuotais subjektais, taip pat su 
Atliekų konsultaciniu forumu, ir jų 
įtraukimo.

Or. en

(Per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas. Reikėtų paminėti gyvavimo ciklo įvertinimą ir 
suinteresuotų šalių, taip pat ir Atliekų konsultacinio forumo, dalyvavimą)

Pagrindimas

Svarbu, kad atliekų hierarchija būtų taikoma kaip bendroji taisyklė, kaip siūloma per pirmąjį 
svarstymą priimtame pakeitime. 3a straipsnyje reikėtų pateikti atliekų hierarchiją, kad būtų 
galima geriau įvykdyti visus bendruosius direktyvos reikalavimus. 

Pakeitimas 156
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Tarybos bendroji pozicija
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

d) kitas naudojimas, pvz., naudojimas 
energijai gauti; ir

d) kitas naudojimas; ir

Or. fr
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Pagrindimas

Iš dalies perimtas per pirmąjį svarstymą priimtas 14 pakeitimas.

Pakeitimas 157
Duarte Freitas

Tarybos bendroji pozicija
11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

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.

2. Taikydamos 1 dalyje nurodytą atliekų 
hierarchiją valstybės narės imasi priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad būtų pasirinktos 
tos galimybės, kurių rezultatas visais 
požiūriais palankiausias aplinkai. Todėl 
gali būti reikalingi konkretūs, hierarchijoje 
neišsitenkantys atliekų srautai, 
pagrindžiami gyvavimo ciklo įvertinimu, 
aprėpiančia bendrą poveikį nuo pirminių 
išteklių naudojimo iki tokių atliekų 
susidarymo ir tvarkymo 

Or. en

Pagrindimas

Gyvavimo ciklo samprata neapibrėžta, todėl Europoje gali susidaryti nevienodas požiūris į 
atliekų tvarkymą. Atvirkščiai – gyvavimo ciklo įvertinimui (GCĮ) nustatyti standartai gali būti 
naudojami pateisinant nukrypimus nuo atliekų tvarkymo hierarchijos, jei jie taikomi skaidriai 
ir jei jų taikymo sritis pakankamai plati ir apima žaliavų gavybą Europoje ir už jos ribų, kad 
aplinkos apsaugos problemos nebūtų sudaromos kitur. 
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Pakeitimas 158
Gyula Hegyi

Tarybos bendroji pozicija
11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

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.

2. Taikydamos 1 dalyje nurodytą atliekų 
hierarchiją valstybės narės imasi priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad būtų pasirinktos 
tos galimybės, 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.

Or. en

Pagrindimas

Atliekų hierarchijos tikslus galima pasiekti tik taikant veiksmingas pagalbines nacionalines 
priemones. Tokios priemonės taikomos, kai valstybės narės privalo užtikrinti, o ne tik skatinti 
galimybes siekti visais požiūriais palankiausių aplinkai rezultatų.

Pakeitimas 159
Dorette Corbey

Tarybos bendroji pozicija
11a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

11a straipsnis
Kliūčių šalinimas

1. Valstybės narė, atsižvelgdamos į 
sveikatos ir aplinkos apsaugą, imasi 
reikiamų priemonių, kad pašalintų 
prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir 
perdirbimui trukdančias kliūtis, 
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atsirandančias taikant galiojančius teisės 
aktus ir leidimų steigimo procedūras.
2. Jei kliūtys susidaro dėl Europos teisės 
aktų nuostatų, valstybės nedelsdamos apie 
tai praneša Komisijai. Komisija, 
atsižvelgdama į sveikatos ir aplinkos 
apsaugą, aiškindama taikomus teisės 
aktus, suteikia kuo daugiau erdvės 
prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir 
perdirbimui, o prireikus teikia pasiūlymus 
juos koreguoti.

Or. nl

Pagrindimas

Įsigaliojus naujiems teisės aktams paaiškėjo, kad dėl jų dažnai susidaro sunkumų 
pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui. Į šią naują padėtį reikėtų atsižvelgti per antrąjį 
svarstymą. Kartais praktiškai sunku į rinką pateikti iš perdirbtų medžiagų pagamintus 
produktus. Žinoma, reikia saugoti visuomenės sveikatą ir aplinką. Kliūčių šalinimas yra 
vienas iš uždavinių siekiant geresnės teisėkūros.

Pakeitimas 160
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Tarybos bendroji pozicija
11 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

11 straipsnis
Atliekų hierarchija

Išbraukta.

Atliekų prevencijos ir tvarkymo srities 
teisės aktuose pagrindinis principas yra 
tokia atliekų hierarchija.
a) prevencija;
b) parengimas pakartotiniam naudojimui;
c) perdirbimas;
d) kitas naudojimas, pvz., naudojimas 
energijai gauti; ir
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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 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

Pagrindimas

Atliekų hierarchija pateikta Komisijos pasiūlymo I straipsnyje. Šis pakeitimas susijęs su 
pirmiau pateiktu pakeitimu ir 21 bei 22 pakeitimais, kuriais tekstas apie atliekų hierarchiją 
perkeliamas iš 11 straipsnio, į kurį tekstą įterpė Tarybą, į naują 3a straipsnį. Todėl 
11 straipsnį reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 161
Riitta Myller

Tarybos bendroji pozicija
12 straipsnio 2 dalies  2a pastraipa (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Tačiau šis išlaidų pasidalijimas neturėtų 
mažinti gamintojų atsakomybės, pagal 
kurią pirminės įrangos gamintojui tenka 
jo produkto ciklo gyvavimo pabaigos 
išlaidos ir kartu jis turi galimybę naudotis 



PE402.912v01-00 38/111 AM\712783LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

geresnio produktų projektavimo 
paskatomis. 

Or. en

Pagrindimas

Atliekų tvarkymo išlaidų pasidalijimas neturėtų mažinti pavienių gamintojų atsakomybės, kaip 
nustatyta Direktyvoje WEEE. Ši nedaloma pavienių gamintojų atsakomybė svarbi siekiant 
skatinti aplinką tausojantį projektavimą.

Pakeitimas 162
Richard Seeber

Tarybos bendroji pozicija
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 
1013/2006 valstybės narės gali tam, kad 
būtų apsaugotas jų tinklas, apriboti 
atvežamų atliekų kiekį, skirtų naudojimo 
operacijoms priskiriamiems deginimo 
įrenginiams, jeigu buvo nustatyta, kad 
tokio vežimo pasekmė bus ta, kad 
nacionalinės atliekos turės būti pašalintos 
arba kad atliekos bus apdorotos tokiu 
būdu, kuris neatitinka jų atliekų tvarkymo 
plano. Valstybės narės praneša apie tokį 
sprendimą Komisijai. Valstybės narės taip 
pat gali apriboti išvežamų atliekų kiekį 
aplinkosaugos sumetimais, kaip nurodyta 
Reglamente (EB) Nr. 1013/2006.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šioje direktyvoje nereikėtų nukrypti nuo Atliekų vežimo reglamento Nr. 1013/2006.
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Pakeitimas 163
María Sornosa Martínez

Tarybos bendroji pozicija
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 
1013/2006 valstybės narės gali tam, kad 
būtų apsaugotas jų tinklas, apriboti 
atvežamų atliekų kiekį, skirtų naudojimo 
operacijoms priskiriamiems deginimo 
įrenginiams, jeigu buvo nustatyta, kad 
tokio vežimo pasekmė bus ta, kad 
nacionalinės atliekos turės būti pašalintos 
arba kad atliekos bus apdorotos tokiu būdu, 
kuris neatitinka jų atliekų tvarkymo plano. 
Valstybės narės praneša apie tokį 
sprendimą Komisijai. Valstybės narės taip 
pat gali apriboti išvežamų atliekų kiekį 
aplinkosaugos sumetimais, kaip nurodyta 
Reglamente (EB) Nr. 1013/2006.

Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 
1013/2006 valstybės narės gali tam, kad 
būtų apsaugotas jų tinklas ar aplinka, 
apriboti atvežamų atliekų kiekį, skirtų 
deginimo įrenginiams, jeigu buvo 
nustatyta, kad tokio vežimo pasekmė bus 
ta, kad nacionalinės atliekos turės būti 
pašalintos arba kad atliekos bus apdorotos 
tokiu būdu, kuris neatitinka jų atliekų 
tvarkymo plano Valstybės narės praneša 
apie tokį sprendimą Komisijai. Valstybės 
narės taip pat gali apriboti išvežamų atliekų 
kiekį aplinkosaugos sumetimais, kaip 
nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1013/2006.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalingas tekstas. Nuostatą reikėtų taikyti visiems deginimo įrenginiams, nesvarbu, koks 
yra jų klasifikavimas. Valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę uždrausti gabenti 
atliekas į savo deginimo įrenginius dėl aplinkos apsaugos priežasčių (pvz., mažinti deginimo 
metu susidarančių teršalų ar nuodingų pelenų kiekį).

Pakeitimas 164
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 
1013/2006 valstybės narės gali tam, kad 

Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 
1013/2006 valstybės narės gali tam, kad 
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būtų apsaugotas jų tinklas, apriboti 
atvežamų atliekų kiekį, skirtų naudojimo 
operacijoms priskiriamiems deginimo 
įrenginiams, jeigu buvo nustatyta, kad 
tokio vežimo pasekmė bus ta, kad 
nacionalinės atliekos turės būti pašalintos 
arba kad atliekos bus apdorotos tokiu būdu, 
kuris neatitinka jų atliekų tvarkymo plano. 
Valstybės narės praneša apie tokį 
sprendimą Komisijai. Valstybės narės taip 
pat gali apriboti išvežamų atliekų kiekį 
aplinkosaugos sumetimais, kaip nurodyta 
Reglamente (EB) Nr. 1013/2006.

būtų apsaugotas jų tinklas ar aplinka, 
apriboti atvežamų atliekų kiekį, skirtų 
deginimo įrenginiams, jeigu buvo 
nustatyta, kad tokio vežimo pasekmė bus 
ta, kad nacionalinės atliekos turės būti 
pašalintos arba kad atliekos bus apdorotos 
tokiu būdu, kuris neatitinka jų atliekų 
tvarkymo plano Valstybės narės praneša 
apie tokį sprendimą Komisijai. Valstybės 
narės taip pat gali apriboti išvežamų atliekų 
kiekį aplinkosaugos sumetimais, kaip 
nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1013/2006.

Or. en

(Naujas pakeitimas, pagrįstas Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies c punktu, susijęs 
su pirmojo svarstymo 83 pakeitimu).

Pagrindimas

Bendrojoje pozicijoje kai kurie komunalinių atliekų deginimo įrenginiai būtų 
perklasifikuojami ir juose būtų galima atlikti naudojimo operacijas, net jei jie ir nėra 
geriausia turima technologija. Toks perklasifikavimas pritrauktų daugiau investicijų į 
deginimo įrenginius ir todėl būtų mažiau investuojama į pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, 
t. y., operacijas, kurios išsaugo daugiau energijos ir gamtinių išteklių nei jų „sugrąžina“ 
deginimas. Todėl bet kokį tokį perklasifikavimą reikėtų išbraukti iš bendrosios pozicijos. 
Tokius efektyvumo klausimus geriau būtų nagrinėti persvarstant Direktyvą dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės ir Atliekų derinimo direktyvą.

Pakeitimas 165
Riitta Myller

Tarybos bendroji pozicija
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 
1013/2006 valstybės narės gali tam, kad 
būtų apsaugotas jų tinklas, apriboti 
atvežamų atliekų kiekį, skirtų naudojimo 

Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 
1013/2006 valstybės narės gali tam, kad 
būtų apsaugotas jų tinklas ar aplinka, 
apriboti atvežamų atliekų kiekį, skirtų 
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operacijoms priskiriamiems deginimo 
įrenginiams, jeigu buvo nustatyta, kad 
tokio vežimo pasekmė bus ta, kad 
nacionalinės atliekos turės būti pašalintos 
arba kad atliekos bus apdorotos tokiu būdu, 
kuris neatitinka jų atliekų tvarkymo plano. 
Valstybės narės praneša apie tokį 
sprendimą Komisijai. Valstybės narės taip 
pat gali apriboti išvežamų atliekų kiekį 
aplinkosaugos sumetimais, kaip nurodyta 
Reglamente (EB) Nr. 1013/2006.

deginimo įrenginiams, jeigu buvo 
nustatyta, kad tokio vežimo pasekmė bus 
ta, kad nacionalinės atliekos turės būti 
pašalintos arba kad atliekos bus apdorotos 
tokiu būdu, kuris neatitinka jų atliekų 
tvarkymo plano Valstybės narės praneša 
apie tokį sprendimą Komisijai. Valstybės 
narės taip pat gali apriboti išvežamų atliekų 
kiekį aplinkosaugos sumetimais, kaip 
nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1013/2006.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalingas tekstas. Nuostatą reikėtų taikyti visiems deginimo įrenginiams, nesvarbu, koks 
yra jų klasifikavimas. Valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę uždrausti gabenti 
atliekas į savo deginimo įrenginius dėl aplinkos apsaugos priežasčių (pvz., mažinti deginimo 
metu susidarančių teršalų ar nuodingų pelenų kiekį).

Pakeitimas 166
Holger Krahmer

Tarybos bendroji pozicija
14 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su kitomis valstybėmis narėmis, imasi 
atitinkamų priemonių, kai tai yra būtina 
arba rekomenduotina, skirtų įkurti 
integruotą ir tinkamą atliekų šalinimo 
įrenginių ir mišrių komunalinių atliekų, 
surinktų iš privačių namų ūkių, įskaitant 
atvejus, kai surenkamos ir kitų gamintojų 
atliekos, naudojimo įrenginių tinklą, 
atsižvelgiant į geriausią turimą 
technologiją.

Bendrijoje atliekos apdirbamos 
mažiausiai aplinkai žalingu būdu. Tinklas 
turi sudaryti galimybę atliekas apdoroti 
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, kaip apibrėžta Direktyvos 
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96/61/EB 2 straipsnio 11 dalyje (toliau –
geriausios turimos technologijos).

Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 
1013/2006 valstybės narės gali tam, kad 
būtų apsaugotas jų tinklas, apriboti 
atvežamų atliekų kiekį, skirtų naudojimo 
operacijoms priskiriamiems deginimo 
įrenginiams, jeigu buvo nustatyta, kad 
tokio vežimo pasekmė bus ta, kad 
nacionalinės atliekos turės būti pašalintos 
arba kad atliekos bus apdorotos tokiu 
būdu, kuris neatitinka jų atliekų tvarkymo 
plano. Valstybės narės praneša apie tokį 
sprendimą Komisijai. Valstybės narės taip 
pat gali apriboti išvežamų atliekų kiekį 
aplinkosaugos sumetimais, kaip nurodyta 
Reglamente (EB) Nr. 1013/2006.
2. Tinklas kuriamas taip, kad visai 
Bendrijai suteiktų galimybę savarankiškai 
tvarkyti atliekų šalinimą, taip pat 1 dalyje 
nurodytų atliekų naudojimą, o valstybėms 
narėms –siekti to tikslo individualiai, 
atsižvelgiant į geografines sąlygas ar tam 
tikrų rūšių atliekoms reikalingų specialių 
įrenginių poreikį.

3. Tinklas sudaro galimybę šalinti atliekas 
arba naudoti 1 dalyje nurodytas atliekas 
viename iš artimiausių įrenginių 
tinkamiausiais būdais ir technologijomis, 
kad būtų užtikrinta aukšto lygio aplinkos ir 
visuomenės sveikatos apsauga.

4. Artumo ir savarankiškumo principai 
nereiškia, kad kiekviena valstybė narė 
savo teritorijoje turi turėti visą spektrą 
galutinio naudojimo įrenginių.

Or. en

Pagrindimas

Grįžtama prie 2007 m. vasario 13 d. per pirmąjį svarstymą priimto 109 pakeitimo.
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Pakeitimas 167
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
14 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su kitomis valstybėmis narėmis, imasi 
atitinkamų priemonių, kai tai yra būtina 
arba rekomenduotina, skirtų įkurti 
integruotą ir tinkamą atliekų šalinimo 
įrenginių ir mišrių komunalinių atliekų, 
surinktų iš privačių namų ūkių, įskaitant 
atvejus, kai surenkamos ir kitų gamintojų 
atliekos, naudojimo įrenginių tinklą, 
atsižvelgiant į geriausią turimą 
technologiją.

Bendrijoje atliekos apdirbamos 
mažiausiai aplinkai žalingu būdu. 
Laikantis artumo principo, tinklas turi 
sudaryti galimybę atliekas apdoroti 
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, kaip apibrėžta Direktyvos 
96/61/EB 2 straipsnio 11 dalyje (toliau –
geriausios turimos technologijos).

Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 
1013/2006 valstybės narės gali tam, kad 
būtų apsaugotas jų tinklas, apriboti 
atvežamų atliekų kiekį, skirtų naudojimo 
operacijoms priskiriamiems deginimo 
įrenginiams, jeigu buvo nustatyta, kad 
tokio vežimo pasekmė bus ta, kad 
nacionalinės atliekos turės būti pašalintos 
arba kad atliekos bus apdorotos tokiu būdu, 
kuris neatitinka jų atliekų tvarkymo plano. 
Valstybės narės praneša apie tokį 
sprendimą Komisijai. Valstybės narės taip 
pat gali apriboti išvežamų atliekų kiekį 
aplinkosaugos sumetimais, kaip nurodyta 
Reglamente (EB) Nr. 1013/2006.

Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 
1013/2006 valstybės narės gali tam, kad 
būtų apsaugotas jų tinklas, apriboti 
atvežamų atliekų kiekį, skirtų naudojimo 
operacijoms priskiriamiems deginimo 
įrenginiams, jeigu buvo nustatyta, kad 
tokio vežimo pasekmė bus ta, kad 
nacionalinės atliekos turės būti pašalintos 
arba kad atliekos bus apdorotos tokiu būdu, 
kuris neatitinka jų atliekų tvarkymo plano 
Valstybės narės praneša apie tokį 
sprendimą Komisijai. Valstybės narės taip 
pat gali apriboti išvežamų atliekų kiekį 
aplinkosaugos sumetimais, kaip nurodyta 
Reglamente (EB) Nr. 1013/2006.

2. Tinklas kuriamas taip, kad visai 
Bendrijai suteiktų galimybę savarankiškai 
tvarkyti atliekų šalinimą, taip pat 1 dalyje 
nurodytų atliekų naudojimą, o valstybėms 
narėms –siekti to tikslo individualiai, 
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atsižvelgiant į geografines sąlygas ar tam 
tikrų rūšių atliekoms reikalingų specialių 
įrenginių poreikį.
3. Tinklas sudaro galimybę šalinti atliekas 
arba naudoti 1 dalyje nurodytas atliekas 
viename iš artimiausių įrenginių 
tinkamiausiais būdais ir technologijomis, 
kad būtų užtikrinta aukšto lygio aplinkos 
ir visuomenės sveikatos apsauga.
4. Artumo ir savarankiškumo principai
nereiškia, kad kiekviena valstybė narė savo 
teritorijoje turi turėti visą spektrą galutinio 
naudojimo įrenginių.

Artumo principas nereiškia, kad kiekviena 
valstybė narė savo teritorijoje turi turėti 
visą spektrą galutinio naudojimo įrenginių.

Or. en

EP pirmojo svarstymo 109 pakeitimas.

Pagrindimas

Bendrijos atliekos turėtų būti tvarkomos ne atsižvelgiant į valstybių sienas, bet visapusiškai 
tausojant aplinką (taip pat atsižvelgiantį atliekų gabenimo poveikį aplinkai). Vidaus rinka 
visada skatino aukštos kokybės ir darnius aplinkos apsaugos standartus, todėl ją reikėtų 
remti. Be to, vidaus rinka taip pat užtikrina ekonomikos atžvilgiu tinkamą atliekų tvarkymą.

Pakeitimas 168
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Tarybos bendroji pozicija
14 straipsnio 4 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4. Artumo ir savarankiškumo principai 
nereiškia, kad kiekviena valstybė narė 
savo teritorijoje turi turėti visą spektrą 
galutinio naudojimo įrenginių.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šią naują Tarybos įterptą dalį reikėtų išbraukti, kad nebūtų pažeisti artumo ir 
savarankiškumo principai.

Pakeitimas 169
Riitta Myller

Tarybos bendroji pozicija
14 straipsnio 4 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4. Artumo ir savarankiškumo principai 
nereiškia, kad kiekviena valstybė narė 
savo teritorijoje turi turėti visą spektrą 
galutinio naudojimo įrenginių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis naujas Tarybos bendrojoje pozicijoje pateiktas tekstas prieštarauja pagrindinei Europos 
atliekų politikos direktyvos nuostatai, kad pirmiausia valstybės narės tvarkydamos atliekas 
kiek įmanoma turėtų laikytis artumo ir savarankiškumo principų.

Pakeitimas 170
Anne Laperrouze

Tarybos bendroji pozicija
15 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad pavojingos atliekos nebūtų 
maišomos su kitomis pavojingų atliekų 
kategorijomis, arba su kitomis atliekomis 
ar medžiagomis. Maišymas apima ir 
pavojingų medžiagų skiedimą.

1. Negalima pavojingų atliekų 
perklasifikuoti į nepavojingas, jei jos buvo 
atskiestos arba sumaišytos siekiant 
sumažinti pradines teršalų koncentracijas, 
kurios būtų mažesnės negu nustatytos 
mažiausios ribinės vertės, kurioms esant 
atliekos apibrėžiamos kaip pavojingos.
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Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 46 pakeitimas.

Pakeitimas 171
Mojca Drčar Murko

Tarybos bendroji pozicija
15 straipsnio 1 dalies  1a pastraipa (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Draudžiama skiesti atliekas maišant vien 
tik siekiant išvengti, kad būtų taikomos 
kituose teisės aktuose nustatytos ribos ar 
apribojimai ar leidimuose apibrėžtų 
atliekų priėmimo kriterijai.

Or. en

Pagrindimas

Taryba nustatė, kad draudimas maišyti pavojingas atliekas taip pat taikomas pavojingų 
atliekų skiedimui. Tačiau reikėtų aiškiau apibrėžti praktinę draudimo reikšmę.

Pakeitimas 172
Anne Ferreira

Tarybos bendroji pozicija
15 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

ca) maišymo būdas pasirenkamas pagal 
pavojingiausią mišinio atlieką arba 
įrodoma, kad kiekviena mišinį 
sudarysianti pavojinga atlieka gali būti 
apdorojama atskirai.
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Or. fr

Pagrindimas

Kadangi leidžiama maišyti nukrypstant nuo nuostatų, jos turėtų būti griežtesnės siekiant 
užtikrinti, kad kiekvieno tipo pavojingą mišinį sudarantis atliekos tipas būtų apdorojamas 
atskirai ir saugoma aplinka bei žmonių sveikata.

Pakeitimas 173
Anne Laperrouze

Tarybos bendroji pozicija
15 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies valstybės 
narės gali leisti maišyti, jeigu:

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies valstybės 
narės gali leisti maišyti, jeigu:

a) maišymo operaciją turi atlikti įstaiga ar 
įmonė, gavusi leidimą, kaip numatyta 20 
straipsnyje;

a) maišymo operaciją turi atlikti įstaiga ar 
įmonė, gavusi leidimą, kaip numatyta 20 
straipsnyje;

b) turi būti laikomasi 10 straipsnyje 
nustatytų sąlygų, o pavojingas atliekų 
tvarkymo poveikis žmonių sveikatai ir 
aplinkai neturi didėti; ir

b) turi būti laikomasi 10 straipsnyje 
nustatytų sąlygų, o pavojingas atliekų 
tvarkymo poveikis žmonių sveikatai ir 
aplinkai neturi didėti; 

c) maišymo operacija turi atitikti geriausias 
turimas technologijas.

c) maišymo operacija turi atitikti geriausias 
turimas technologijas.

ca) reikia įrodyti, kad taikant pasirinktą 
mišrių atliekų apdorojimo būdą kiekvieną 
mišinį sudarantį atliekos tipą galima 
apdoroti atskirai. 

Or. en

Pagrindimas

Draudimas skiesti labai svarbus siekiant užtikrinti aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugą. 
Pavojingiausia skiedžiant, jei taikomas netinkamas (nepakankamai veiksmingas) atliekų 
apdorojimo būdas. Tačiau „skiedimas“ neapibrėžtas, todėl ir nuostatos neturi prasmės. Šį 
naują pakeitimą pagrindžia neseniai Tarybos įterptas patikslinimas, kad maišymas apima 
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pavojingų medžiagų maišymą.

Pakeitimas 174
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
15 straipsnio 2a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2a. Jei pagal 2 dalį maišyti leidžiama, 
atliekos laikomos pavojingomis 
atliekomis, net jei tikroji teršalų 
koncentracija po maišymo mažesnė už 
mažiausią ribinę vertę, kuriai esant 
atliekos apibrėžiamos kaip pavojingos.

Or. en

(Perimtas iš dalies pakeistas per pirmąjį svarstymą priimtas 46 pakeitimas)

Pagrindimas

Kadangi maišyti nėra visiškai uždrausta, reikėtų aiškiai nurodyti, kad ir taikant 2 dalies 
išimtis paruoštų mišinių atliekos laikomos pavojingomis.

Pakeitimas 175
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
15 straipsnio 2b dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2b. Valstybės narės skatina, kad prieš 
pradedant utilizuoti atliekas iš visų atliekų 
srautų būtų atskiriami pavojingi 
junginiai.

Or. en
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(Perimtas pirmojo svarstymo 54 pakeitimas)

Pagrindimas

Kai įmanoma, pavojingų junginių atskyrimas gerina naudojimo galimybes. Pavojingus 
junginius reikėtų pašalinti iš ekonominio ciklo, kad jie nepakenktų naujiems utilizuojamiems 
produktams.

Pakeitimas 176
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

b) alyvų atliekos tvarkomos pagal 10 ir 11
straipsnius;

b) alyvų atliekos tvarkomos pagal 1 ir 
10 straipsnius, kai įmanoma, pirmenybę 
teikiant regeneravimui;

Or. en

(Iš dalies perimtas pirmojo svarstymo 56 pakeitimas)

Pagrindimas

Laikantis galiojančių teisės aktų ir ES užsibrėžtų tikslų tapti „atliekas perdirbančia 
visuomene“, reikėtų aiškiai nustatyti pirmenybę regeneravimui.

Pakeitimas 177
Evangelia Tzampazi

Tarybos bendroji pozicija
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

b) alyvų atliekos tvarkomos pagal 10 ir 11 
straipsnius;

b) alyvų atliekos tvarkomos pagal 10 ir 
11 straipsnius, o kai įmanoma, pirmenybė 
teikiama regeneravimui;
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Or. en

Pakeitimas 178
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Tarybos bendroji pozicija
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

b) alyvų atliekos tvarkomos pagal 10 ir 11 
straipsnius;

b) alyvų atliekos tvarkomos pagal 10 ir 
11 straipsnius, o kai įmanoma, pirmenybė 
teikiama regeneravimui;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad ir panaikinus Alyvų atliekų direktyvą pirmenybė būtų 
teikiama alyvų atliekų medžiagų perdirbimui. Tai dera su ES užsibrėžtu tikslu tapti „atliekas 
perdirbančia visuomene“.

Pakeitimas 179
Mojca Drčar Murko

Tarybos bendroji pozicija
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

b) alyvų atliekos tvarkomos pagal 10 ir 11 
straipsnius;

b) alyvų atliekos tvarkomos pagal 10 ir 
11 straipsnius, o kai įmanoma, pirmenybė 
teikiama regeneravimui;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad ir panaikinus Alyvų atliekų direktyvą pirmenybė būtų 
teikiama alyvų atliekų medžiagų perdirbimui. Tai dera su ES užsibrėžtu tikslu tapti „atliekas 
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perdirbančia visuomene“.

Pakeitimas 180
Evangelia Tzampazi

Tarybos bendroji pozicija
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

c) jei techniškai galima ir ekonomiškai 
gyvybinga, alyvų atliekos su skirtingomis 
savybėmis nėra maišomos ir alyvų atliekos 
nėra maišomos su kitų rūšių atliekomis ar 
medžiagomis, jeigu toks maišymas trukdo 
jų apdorojimui.

c) jei techniškai galima, alyvų atliekos su 
skirtingomis savybėmis nėra maišomos ir 
alyvų atliekos nėra maišomos su kitų rūšių 
atliekomis ar medžiagomis, jeigu toks 
maišymas trukdo jų apdorojimui.

Or. en

Pakeitimas 181
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

c) jei techniškai galima ir ekonomiškai 
gyvybinga, alyvų atliekos su skirtingomis
savybėmis nėra maišomos ir alyvų atliekos 
nėra maišomos su kitų rūšių atliekomis ar 
medžiagomis, jeigu toks maišymas trukdo 
jų apdorojimui.

c) jei techniškai galima, alyvų atliekos su 
skirtingomis savybėmis nėra maišomos ir 
alyvų atliekos nėra maišomos su kitų rūšių 
atliekomis ar medžiagomis, jeigu toks 
maišymas trukdo jų apdorojimui.

Or. en

(Iš dalies perimtas pirmojo svarstymo 56 pakeitimas)

Pagrindimas

„Ekonominio gyvybingumo kriterijus“ nepriimtinas. Laivų išardymas Bangladeše 
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ekonomiškai gyvybingas, tačiau aplinkos apsaugos ir sveikatos atžvilgiu tai – neganda. 
Popieriaus ar biologinių atliekų deginimas ekonomiškai gyvybingas, tačiau jis žalingas 
aplinkai. Tik technines galimybes reikėtų nagrinėti atsižvelgiant į nuostatą dėl nemaišymo.

Pakeitimas 182
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
18 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Jei alyvų atliekoms pagal nacionalinės 
teisės aktus taikomi regeneravimo 
reikalavimai, valstybės narės gali 
nurodyti, kad tokios alyvų atliekos 
regeneruojamos, jeigu yra techninės 
galimybės, ir, kai taikomi Reglamento 
(EB) Nr. 1013/2006 11 arba 12 straipsniai, 
apriboti tarpvalstybinį alyvų atliekų vežimą 
iš jų teritorijos į deginimo ar bendro 
deginimo įrenginius tam, kad būtų suteikta 
pirmenybė alyvų atliekų regeneravimui.

3. Kai taikomi Reglamento (EB) Nr. 
1013/2006 11 arba 12 straipsniai, valstybės 
narės gali apriboti tarpvalstybinį alyvų 
atliekų vežimą iš jų teritorijos į deginimo 
ar bendro deginimo įrenginius tam, kad 
būtų suteikta pirmenybė alyvų atliekų 
regeneravimui.

Or. en

(Pakeitimas suderintas su perimtu pirmojo svarstymo 56 pakeitimu)

Pagrindimas

Laikantis galiojančių teisės aktų ir siekiant ES tikslo tapti „atliekas perdirbančia visuomene“, 
reikėtų teikti aiškią pirmenybę regeneravimui. Jei regeneravimui pirmenybę teikti reikalauja 
Bendrija, nereikia, kad to reikalautų valstybės narės.
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Pakeitimas 183
Evangelia Tzampazi

Tarybos bendroji pozicija
18 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Jei alyvų atliekoms pagal nacionalinės 
teisės aktus taikomi regeneravimo 
reikalavimai, valstybės narės gali 
nurodyti, kad tokios alyvų atliekos 
regeneruojamos, jeigu yra techninės 
galimybės, ir, kai taikomi Reglamento 
(EB) Nr. 1013/2006 11 arba 12 straipsniai, 
apriboti tarpvalstybinį alyvų atliekų vežimą 
iš jų teritorijos į deginimo ar bendro 
deginimo įrenginius tam, kad būtų suteikta 
pirmenybė alyvų atliekų regeneravimui.

3. Kai taikomi Reglamento (EB) Nr. 
1013/2006 11 arba 12 straipsniai, valstybės 
narės gali apriboti tarpvalstybinį alyvų 
atliekų vežimą iš jų teritorijos į deginimo 
ar bendro deginimo įrenginius tam, kad 
būtų suteikta pirmenybė alyvų atliekų 
regeneravimui.

Or. en

Pakeitimas 184
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Tarybos bendroji pozicija
18 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Jei alyvų atliekoms pagal nacionalinės 
teisės aktus taikomi regeneravimo 
reikalavimai, valstybės narės gali 
nurodyti, kad tokios alyvų atliekos 
regeneruojamos, jeigu yra techninės 
galimybės, ir, kai taikomi Reglamento 
(EB) Nr. 1013/2006 11 arba 12 straipsniai, 
apriboti tarpvalstybinį alyvų atliekų vežimą 
iš jų teritorijos į deginimo ar bendro 
deginimo įrenginius tam, kad būtų suteikta 
pirmenybė alyvų atliekų regeneravimui.

3. Kai taikomi Reglamento (EB) Nr. 
1013/2006 11 arba 12 straipsniai, valstybės 
narės gali apriboti tarpvalstybinį alyvų 
atliekų vežimą iš jų teritorijos į deginimo 
ar bendro deginimo įrenginius tam, kad 
būtų suteikta pirmenybė alyvų atliekų 
regeneravimui.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad ir panaikinus Alyvų atliekų direktyvą, pirmenybė 
teikiama alyvų atliekų medžiagų perdirbimui. Tai dera su ES tikslu tapti „atliekas 
perdirbančia visuomene“.

Pakeitimas 185
Mojca Drčar Murko

Tarybos bendroji pozicija
18 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Jei alyvų atliekoms pagal nacionalinės 
teisės aktus taikomi regeneravimo 
reikalavimai, valstybės narės gali 
nurodyti, kad tokios alyvų atliekos 
regeneruojamos, jeigu yra techninės 
galimybės, ir, kai taikomi Reglamento 
(EB) Nr. 1013/2006 11 arba 12 straipsniai, 
apriboti tarpvalstybinį alyvų atliekų vežimą 
iš jų teritorijos į deginimo ar bendro 
deginimo įrenginius tam, kad būtų suteikta 
pirmenybė alyvų atliekų regeneravimui.

3. Kai taikomi Reglamento (EB) Nr. 
1013/2006 11 arba 12 straipsniai, valstybės 
narės gali apriboti tarpvalstybinį alyvų 
atliekų vežimą iš jų teritorijos į deginimo 
ar bendro deginimo įrenginius tam, kad 
būtų suteikta pirmenybė alyvų atliekų 
regeneravimui.

Or. en

Pagrindimas

Šiek tiek perfrazuota 18 straipsnio 3 dalis siekiant ją suderinti su naująja 18 straipsnio 
1 dalies b punkto formuluote.
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Pakeitimas 186
Horst Schnellhardt

Tarybos bendroji pozicija
18 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Jei alyvų atliekoms pagal nacionalinės 
teisės aktus taikomi regeneravimo 
reikalavimai, valstybės narės gali 
nurodyti, kad tokios alyvų atliekos 
regeneruojamos, jeigu yra techninės 
galimybės, ir, kai taikomi Reglamento 
(EB) Nr. 1013/2006 11 arba 12 straipsniai, 
apriboti tarpvalstybinį alyvų atliekų vežimą 
iš jų teritorijos į deginimo ar bendro 
deginimo įrenginius tam, kad būtų suteikta 
pirmenybė alyvų atliekų regeneravimui.

3. Kai leidžia techninės, ekonominės ir 
organizacinės sąlygos, valstybės narės 
imasi būtinų priemonių, kad būtų 
teikiama pirmenybė naudotų alyvų 
regeneravimui. Todėl, kai taikomi 
Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 11 arba 
12 straipsniai, valstybės narės gali apriboti 
tarpvalstybinį alyvų atliekų vežimą iš jų 
teritorijos į deginimo ar bendro deginimo 
įrenginius tam, kad būtų suteikta 
pirmenybė alyvų atliekų regeneravimui. 

Or. de

(Pirmasis sakinys paimtas iš Direktyvos 75/439/EB 3 straipsnio 1 dalies)

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti Direktyvoje 75/439/EB suteiktą pirmenybę naudotų alyvų regeneravimui. 
Nuolat didėjant alyvos paklausai ir kartu senkant šiam ištekliui, svarbu naudotis visais 
turimais šaltiniais. Kadangi alyva svarbi pasauliniu mastu, būtina ir išlaikyti ir pirmenybę 
teikti regeneravimui.

Pakeitimas 187
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Tarybos bendroji pozicija
19 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Biologinės atliekos Biologinių atliekų rinkimas ir naudojimas
1. Pirmenybė teikiama esminiam 
biologinių atliekų utilizavimui.
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2. Valstybės narės iki ... sukuria tam tikrą 
biologinių atliekų surinkimo sistemą.

Valstybės narės prireikus pagal 10 ir 11 
straipsnius imasi priemonių skatinti:

3. Valstybės narės prireikus pagal 10 ir 11 
straipsnius imasi priemonių skatinti:

a) biologinių atliekų atskirą surinkimą;
b) biologinių atliekų apdorojimą tokiu 
būdu, kuriuo įgyvendinama aukšto lygio 
aplinkos apsauga;

b) biologinių atliekų apdorojimą tokiu 
būdu, kuriuo įgyvendinama aukšto lygio 
aplinkos apsauga;

c) aplinkosauginiu požiūriu saugių, iš 
biologinių atliekų pagamintų medžiagų 
naudojimą.

c) aplinkosauginiu požiūriu saugių, iš 
biologinių atliekų pagamintų medžiagų 
naudojimą.

Komisija vykdys biologinių atliekų 
tvarkymo įvertinimą siekdama prireikus 
pateikti pasiūlymą.

Komisija vykdys biologinių atliekų 
tvarkymo įvertinimą siekdama prireikus 
pateikti pasiūlymą.
* Po trejų metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Biologines atliekas reikėtų apibrėžti aiškiau ir išsamiau, nei apibrėžta bendrojoje pozicijoje.

Pakeitimas 188
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
19 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Biologinės atliekos Biologinių atliekų rinkimas ir naudojimas
Valstybės narės prireikus pagal 10 ir 11 
straipsnius imasi priemonių skatinti:

1. Pirmenybė teikiama esminiam 
biologinių atliekų utilizavimui.

a) biologinių atliekų atskirą surinkimą; 2. Siekdamos įgyvendinti 1 straipsnyje 
nustatytus tikslus, valstybės narės iki ...
sukuria tam tikrą biologinių atliekų 
surinkimo sistemą.

b) biologinių atliekų apdorojimą tokiu 
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būdu, kuriuo įgyvendinama aukšto lygio 
aplinkos apsauga;
c) aplinkosauginiu požiūriu saugių, iš 
biologinių atliekų pagamintų medžiagų 
naudojimą.
Komisija vykdys biologinių atliekų 
tvarkymo įvertinimą siekdama prireikus 
pateikti pasiūlymą.

* Treji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 112 pakeitimas.

Biologinės atliekos labai svarbios mažinant išmetamo metano kiekį. Be to, naudojant blogines 
atliekas galima apsaugoti išteklius, kurie šiuo tikslu būtų naudojami vietoje jų. Pirmenybę 
reikėtų teikti esminiam biologinių atliekų utilizavimui.

Pakeitimas 189
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
19 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Valstybės narės prireikus pagal 10 ir 11
straipsnius imasi priemonių skatinti:

Valstybės narės pagal 1 ir 10 straipsnius ne 
vėliau kaip ...* imasi priemonių, kad 
užtikrintų:

a) biologinių atliekų atskirą surinkimą; a) atskiro biologinių atliekų surinkimo
sistemų diegimą;

b) biologinių atliekų apdorojimą tokiu 
būdu, kuriuo įgyvendinama aukšto lygio 
aplinkos apsauga;

b) biologinių atliekų apdorojimą tokiu 
būdu, kuriuo įgyvendinama aukšto lygio 
aplinkos apsauga;

c) aplinkosauginiu požiūriu saugių, iš 
biologinių atliekų pagamintų medžiagų 

c) aplinkosauginiu požiūriu saugių, iš 
biologinių atliekų pagamintų medžiagų 
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naudojimą. naudojimą.

Komisija vykdys biologinių atliekų 
tvarkymo įvertinimą siekdama prireikus 
pateikti pasiūlymą.

Aplinkos apsaugos atžvilgiu saugių iš 
biologinių atliekų pagamintų produktų 
naudojimui taikomi minimalūs saugumo 
reikalavimai rinkimui ir apdorojimui bei 
aplinkos apsaugos ir kokybės kriterijai, 
įskaitant ribines teršalų vertes, priimami 
taikant 36 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. 
Ne vėliau kaip ...* Komisija pateikia 
teisinį pasiūlymą dėl minimalių atskiro 
biologinių atliekų surinkimo tikslų.
_______

* OL: Įterpkite datą pridėję trejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas remiasi pirmojo svarstymo 112 ir 138 pakeitimais. Nereikėtų pasikliauti 
valstybių narių geranoriškumu imtis veiksmų dėl biologinių atliekų ar laukti Komisijos tyrimų 
rezultatų. Pakankamai žinoma, kad jau būtų galima imtis konkrečių veiksmų. Valstybes nares 
reikėtų įpareigoti įdiegti atskiro biologinių atliekų rinkimo sistemas per trejus metus. 
Saugumo ir saugaus naudojimo kriterijus reikėtų priimti taikant komitologijos procedūrą su 
tikrinimu. Atliekų rinkimo tikslus reikėtų priimti bendro sprendimo procedūra.

Pakeitimas 190
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Tarybos bendroji pozicija
19 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Valstybės narės prireikus pagal 10 ir 11 
straipsnius imasi priemonių skatinti:

Valstybės narės prireikus pagal 10 ir 11 
straipsnius imasi priemonių siekdamos:

a) biologinių atliekų atskirą surinkimą; a) įdiegti atskiro biologinių atliekų 
surinkimo sistemą, kurioje pirmenybė 
teikiama esminiam biologinių atliekų 
utilizavimui;
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b) biologinių atliekų apdorojimą tokiu 
būdu, kuriuo įgyvendinama aukšto lygio 
aplinkos apsauga;

b) užtikrinti biologinių atliekų apdorojimą 
tokiu būdu, kuriuo įgyvendinama aukšto 
lygio aplinkos apsauga;

c) aplinkosauginiu požiūriu saugių, iš 
biologinių atliekų pagamintų medžiagų 
naudojimą.

c) užtikrinti aplinkosauginiu požiūriu 
saugių, iš biologinių atliekų pagamintų 
medžiagų naudojimą įskaitant minimalius 
surinkimo tikslus ir komposto naudojimo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Vėl pateikiama dalis EP pirmojo svarstymo 112 pakeitimo siekiant kiek griežtesnių su 
biologinėmis atliekomis susijusių nuostatų.

Pakeitimas 191
Horst Schnellhardt

Tarybos bendroji pozicija
19 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Komisija vykdys biologinių atliekų 
tvarkymo įvertinimą siekdama prireikus 
pateikti pasiūlymą.

Komisija pateikia pasiūlymą dėl 
biologinių atliekų ne vėliau kaip per 
2 metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos. Šiuo tikslu Komisija vykdys 
biologinių atliekų tvarkymo įvertinimą.

Or. de

Pagrindimas

Biologines atliekas reikėtų reglamentuoti Europos lygmeniu, kad būtų galima užtikrinti visus 
kokybės ir saugumo standartus. Komisija jau ne kartą paraginta pateikti išsamų pasiūlymą. 
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Pakeitimas 192
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Tarybos bendroji pozicija
19 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Komisija vykdys biologinių atliekų 
tvarkymo įvertinimą siekdama prireikus 
pateikti pasiūlymą.

Komisija iki 2008 m. gruodžio 31 d
vykdys biologinių atliekų tvarkymo 
įvertinimą siekdama prireikus pateikti 
teisinį pasiūlymą.

Or. fr

Pagrindimas

Iš dalies perimtas per pirmąjį svarstymą priimtas 138 pakeitimas.

Pakeitimas 193
María Sornosa Martínez

Tarybos bendroji pozicija
19 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Komisija vykdys biologinių atliekų 
tvarkymo įvertinimą siekdama prireikus 
pateikti pasiūlymą.

Komisija pateikia teisinį pasiūlymą dėl 
aplinkos apsaugos atžvilgiu tinkamo 
biologinių atliekų tvarkymo.

Or. en
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Pakeitimas 194
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
19a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

19a straipsnis
Biologinių atliekų apdorojimas

1. Savininkai ir turėtojai, kol biologinės 
atliekos neišpiltos ant žemės, turi jas 
apdoroti, kad būtų užtikrinta, jog jos 
nepakenks žmonių sveikatai, gyvūnams ir 
augalams. Ši nuostata taip pat taikoma 
maisto atliekoms, kurios atsiranda dėl 
restoranų ir maitinimo įstaigų veiklos, kai 
nėra reikalaujama, kad atliekos būtų 
šalinamos pagal Reglamento (EB) Nr. 
1774/2002 nuostatas.
2. Komisija pagal 36 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu patvirtina įgyvendinimo 
priemones, pagal kurias apibrėžiami 
saugumo tikrinimui galiojantys 
minimalūs žmonių, gyvūnų ir augalų 
sveikatos reikalavimai.
3. Siekiant užtikrinti, kad biologinės 
atliekos būtų išpilamos ant žemės aplinkai 
nekenksmingu būdu, Komisija pagal 
36 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu 
patvirtina įgyvendinimo priemones, kurias 
naudojant būtų nustatoma, kokie 
aplinkosaugos ir kokybės kriterijai turi 
būti taikomi biologinėms atliekoms, 
kurios bus išpiltos ant žemės ūkio, 
miškininkystės, ir sodininkystės reikmėms 
naudojamos žemės ir kurios nelaikomos 
atliekomis.
4. Įgyvendinimo priemonės, nustatytos 3 
dalyje, apima bent privalomas sunkiųjų 
metalų, pašalinių medžiagų ir gyvybingų 
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sėklų bei augalų dalių, galinčių sudygti, 
ribines vertes ir  tinkamų pirminių 
medžiagų sąrašą.
5. Rengiant kriterijus atsižvelgiama į bet 
kokią aplinkai kenksmingo antrinės 
medžiagos naudojimo ar vežimo riziką; jie 
nustatomi taip, kad užtikrintų aukštą 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos 
lygį.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 112 pakeitimas.

Biologinės atliekos labai svarbios mažinant išmetamo metano kiekį. Be to, naudojant 
biologines atliekas galima apsaugoti išteklius, kurie šiuo tikslu būtų naudojami vietoje jų. 
Pirmenybę reikėtų teikti esminiam biologinių atliekų utilizavimui.

Pakeitimas 195
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
19b straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

19b straipsnis
Patikrinimai

1. Valstybės narės užtikrina, kad siekiant 
stebėti, ar laikomasi 19a straipsnyje 
nustatytų reikalavimų, būtų sukurtos ir 
veiktų kokybės užtikrinimo sistemos.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
vienodais laiko tarpais būtų tikrinamos 
kenksmingos medžiagos.

Or. en
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Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 112 pakeitimas.

Biologinės atliekos labai svarbios mažinant išmetamo metano kiekį. Be to, naudojant 
biologines atliekas galima apsaugoti išteklius, kurie šiuo tikslu būtų naudojami vietoje 
biologinių atliekų. Pirmenybę reikėtų teikti esminiam biologinių atliekų utilizavimui.

Pakeitimas 196
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
19c straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

19c straipsnis
Maisto atliekos

Draudžiama utilizuoti neapdorotas maisto 
atliekas šėrimo tikslais. Maisto atliekos, 
leidimus turinčioms įmonėms patikrinus, 
yra atskiriamos, sterilizuojamos ir saugiai 
pašalinamos tinkamų operacijų metu. 
Leidimą naudoti maisto atliekas kiaulėms 
šerti gali išduoti valstybė narė, su sąlyga, 
kad visais atžvilgiais bus prižiūrimas 
saugus utilizavimas, sterilizavimas ir kitų 
Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 nuostatų 
laikymasis.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 98 ir 113 pakeitimai.

Šerti gyvulius neapdorotomis atliekomis iš visuomeninių virtuvių ir maitinimo įstaigų labai 
pavojinga, nes gali kilti ligos. Nesant reglamentuotos ir prižiūrimos šalinimo sistemos 
nepavyks praktiškai įgyvendinti šerti šiomis atliekomis.

Gerai sterilizuotas maisto atliekas reikėtų leisti naudoti šėrimui, tačiau griežtai prižiūrint, 
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kad nebūtų neteisėtai naudojamos neapdorotos maisto atliekos.

Pakeitimas 197
Péter Olajos

Tarybos bendroji pozicija
20 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad bet kuri 
įstaiga ar įmonė, ketinanti atlikti atliekų 
apdorojimą, gautų leidimą iš 
kompetentingos institucijos.

1. Valstybės narės reikalauja, kad bet kuri 
įstaiga ar įmonė, ketinanti atlikti atliekų
apdorojimą, gautų sertifikuotą leidimą iš 
kompetentingos institucijos ar su ja sutartį 
sudariusios organizacijos.

Or. hu

Pagrindimas

Daugelyje valstybių atliekų apdorojimo leidimus reikėtų pakeisti sertifikatais iš techninę, 
finansinę ar profesinę kompetenciją turinčių institucijų, kurią turėtų tikrinti valdžios 
institucija. Teisės aktais pagrįstą elgesį skatinančios sistemos, kuri pakeistų įteisintus 
leidimus, gerai įgyvendinti nepavyks neišplėtus pirminės formuluotės.

Pakeitimas 198
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
20 straipsnio 5 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

5. 5. Jei įvykdomi visi šiame straipsnyje 
numatyti reikalavimai, bet koks leidimas, 
išduotas pagal kitus nacionalinės ar 
Bendrijos teisės aktus, gali būti jungiamas 
su pagal 1 dalį reikalaujamu leidimu, 
siekiant suformuoti vieną leidimą, jei toks 
formatas pašalina nebūtiną informacijos
dubliavimą ir veiklos vykdytojo ar 

5. 5. Jei įvykdomi visi šiame straipsnyje 
numatyti reikalavimai, bet koks leidimas, 
išduotas pagal kitus nacionalinės ar 
Bendrijos teisės aktus, jungiamas su pagal 
1 dalį reikalaujamu leidimu, siekiant 
suformuoti vieną leidimą, jei toks formatas 
pašalina nebūtiną informacijos dubliavimą 
ir veiklos vykdytojo ar kompetentingos 
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kompetentingos institucijos darbo 
kartojimą.

institucijos darbo kartojimą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų vengti leidimų dublikatų. Vienas iš Direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės tikslų yra tai, kad visus su aplinkos apsauga susijusius leidimus apimtų vienas 
leidimas, todėl tai taip pat reikėtų taikyti ir pagal atliekų reglamentavimo teisės aktus 
reikalingiems leidimams.

Pakeitimas 199
Françoise Grossetête

Tarybos bendroji pozicija
20 straipsnio 5a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

5a. Visiems pavojingų atliekų apdorojimo 
įrenginiams reikalingi leidimai išduodami 
laikantis konkrečių reikalavimų, į kuriuos 
įtraukiamas priemonių, numatytų siekiant 
užtikrinti, kad įmonė būtų suprojektuota, 
įrengta ir veiktų pagal apdorojamų atliekų
kategorijas ir atsižvelgiant į su jomis 
susijusią riziką, aprašymas.
Kompetentingos valdžios institucijos 
išduotame leidime nurodoma:
– apdorojamų pavojingų atliekų kiekiai ir 
kategorijos,
– atliekų apdorojimo techninės 
specifikacijos, pagal kurias užtikrinama 
didžiausia aplinkos apsauga ir aukštas 
saugumo lygis. 
Kai nepavojingų atliekų apdorojimo 
įmonės valdytojas numato pakeisti 
operaciją ir dėl to į ją bus įtraukiamos 
pavojingos atliekos, remiantis Direktyvos 
96/61/EB 2 straipsnio 10 dalies b punktu 
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tai laikoma esminiu pakeitimu ir taikoma 
šios direktyvos 12 straipsnio 2 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Pavojingų atliekų apdorojimo įrenginiams išduodamuose leidimuose reikėtų atsižvelgti į šių 
atliekų ypatumus ir su jų apdorojimu susijusius pavojus. Neleistini jokie nukrypimai. Per 
pirmąjį svarstymą priimtame 58 pakeitime nagrinėjamas šis konkretus reikalavimas.

Pakeitimas 200
Anne Ferreira

Tarybos bendroji pozicija
21 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

21 straipsnis Išbraukta.
Reikalavimų turėti leidimą išimtys

Valstybės narės gali leisti įstaigoms ar 
įmonėms nesilaikyti 20 straipsnio 1 dalyje 
nustatyto reikalavimo atliekant tokias 
operacijas: 
a) jų pačių nepavojingų atliekų šalinimą 
gamybos vietoje; arba
b) atliekų naudojimą.

Or. fr

Pagrindimas

Negali būti taikoma jokių išimčių dėl pareigos gauti leidimą atliekų apdorojimui. Leidus 
taikyti išimtis, būtų skatinamas regresas šiuo metu taikomų taisyklių atžvilgiu ir susidarytų 
didelis pavojus aplinkai ir visuomenės sveikatai. 
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Pakeitimas 201
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
21 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti įstaigoms ar 
įmonėms nesilaikyti 20 straipsnio 1 dalyje 
nustatyto reikalavimo atliekant tokias 
operacijas:

Valstybės narės gali leisti įstaigoms ar 
įmonėms, savo atliekas apdorojančioms 
gamybos vietoje, nesilaikyti 20 straipsnio 1 
dalyje nustatyto reikalavimo.

a) jų pačių nepavojingų atliekų šalinimą 
gamybos vietoje; arba

b) atliekų naudojimą.

Or. {EN}en

(Iš dalies perimtas pirmojo svarstymo 161 pakeitimas)

Pagrindimas

Negalima leisti valstybėms narėms daryti jokių išimčių dėl leidimų, ypač pavojingoms 
atliekoms apdoroti.

Pakeitimas 202
Péter Olajos

Tarybos bendroji pozicija
22 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Kai valstybė narė pageidauja suteikti 21 
straipsnyje numatytų išimčių, ji kiekvienai 
veiklos rūšiai nustatyto bendrąsias 
taisykles, kuriose nurodomos atliekų rūšys 
ir kiekiai, dėl kurių galima taikyti išimtis, ir 
naudotinas apdorojimo metodas.

1. Kai valstybė narė pageidauja suteikti 21 
straipsnyje numatytų išimčių, ji kiekvienai 
veiklos rūšiai nustatyto bendrąsias 
taisykles, kuriose nurodomos atliekų rūšys 
ir kiekiai, dėl kurių galima taikyti išimtis, ir 
naudotinas apdorojimo metodas. Išimties 
taikymo sąlygas turi tikrinti tokį 
patikrinimą atlikti įgaliota institucija.
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Or. hu

Pakeitimas 203
Anne Ferreira

Tarybos bendroji pozicija
22 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

22 straipsnis Išbraukta.
Išimčių suteikimo sąlygos

1. Kai valstybė narė pageidauja suteikti 21 
straipsnyje numatytų išimčių, ji kiekvienai 
veiklos rūšiai nustatyto bendrąsias 
taisykles, kuriose nurodomos atliekų rūšys 
ir kiekiai, dėl kurių galima taikyti išimtis, ir 
naudotinas apdorojimo metodas.

Tomis taisyklėmis užtikrinama, kad 
atliekos būtų apdorojamos laikantis 10 
straipsnio. 21 straipsnio a punkte 
nurodytų šalinimo operacijų atveju tose 
taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama į 
geriausias turimas technologijas.
2. 2. Be 1 dalyje numatytų bendrųjų 
taisyklių valstybės narės nustato 
konkrečias išimčių suteikimo sąlygas 
pavojingoms atliekoms, be kita ko, veiklos 
rūšis, taip pat kitus reikalavimus, būtinus 
norint atlikti skirtingų formų naudojimo 
operacijas, ir, kai tinka, nurodo ribines 
pavojingų medžiagų kiekio atliekose 
vertes bei ribines išmetimo vertes.

3. 3. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie bendrąsias taisykles, nustatytas 
vadovaujantis 1 ir 2 dalimis.

Or. fr
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Pagrindimas

Pakeitimas įterptas siekiant suderinti tekstą su 21 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 204
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
22 straipsnio 1 dalies  2a pastraipa (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Pavojingų atliekų apdorojimui 
neleidžiama taikyti jokių išimčių. 

Or. en

(Iš dalies perimtas ir pakeistas per pirmąjį svarstymą priimtas 161 pakeitimas)

Pagrindimas

Pavojingų atliekų apdorojimui visada reikėtų gauti leidimą.

Pakeitimas 205
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
22 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. 2. Be 1 dalyje numatytų bendrųjų 
taisyklių valstybės narės nustato 
konkrečias išimčių suteikimo sąlygas 
pavojingoms atliekoms, be kita ko, veiklos 
rūšis, taip pat kitus reikalavimus, būtinus 
norint atlikti skirtingų formų naudojimo 
operacijas, ir, kai tinka, nurodo ribines 
pavojingų medžiagų kiekio atliekose 
vertes bei ribines išmetimo vertes.

Išbraukta.
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Or. en

(Iš dalies perimtas pirmojo svarstymo 188 pakeitimas)

Pagrindimas

Pavojingų atliekų apdorojimui visada reikėtų gauti leidimą.

Pakeitimas 206
Anne Laperrouze

Tarybos bendroji pozicija
22 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. 2. Be 1 dalyje numatytų bendrųjų 
taisyklių valstybės narės nustato 
konkrečias išimčių suteikimo sąlygas 
pavojingoms atliekoms, be kita ko, veiklos 
rūšis, taip pat kitus reikalavimus, būtinus 
norint atlikti skirtingų formų naudojimo 
operacijas, ir, kai tinka, nurodo ribines 
pavojingų medžiagų kiekio atliekose 
vertes bei ribines išmetimo vertes.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 188 pakeitimas. šios išimtys nepateisinamos, todėl turėtų būti 
išbrauktos. 
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Pakeitimas 207
Françoise Grossetête

Tarybos bendroji pozicija
22 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. 2. Be 1 dalyje numatytų bendrųjų 
taisyklių valstybės narės nustato 
konkrečias išimčių suteikimo sąlygas 
pavojingoms atliekoms, be kita ko, veiklos 
rūšis, taip pat kitus reikalavimus, būtinus 
norint atlikti skirtingų formų naudojimo 
operacijas, ir, kai tinka, nurodo ribines 
pavojingų medžiagų kiekio atliekose 
vertes bei ribines išmetimo vertes.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visiems pavojingų atliekų apdorojimo įrenginiams reikėtų gauti leidimus. Neleistini jokie 
nukrypimai. Perėmus EP 188 pakeitimą panaikinamos pavojingų atliekų apdorojimo išimtys.

Pakeitimas 208
Anne Ferreira

Tarybos bendroji pozicija
23 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

c) įstaigas ir įmones, kurioms taikomos 
reikalavimų turėti leidimą išimtys pagal 
21 straipsnį.

c) įstaigas.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimas įterptas siekiant suderinti tekstą su 22 straipsnio pakeitimu.
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Pakeitimas 209
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Tarybos bendroji pozicija
23 straipsnio 1a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Kur įmanoma, esami kompetentingos 
institucijos turimi duomenys bus 
naudojami su šiuo registravimo procesu 
susijusiai informacijai gauti, taip siekiant 
sumažinti biurokratinę naštą.

Or. en

Pagrindimas

Savaime suprantama, kad per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas įterptas siekiant išvengti 
dvigubo administracinio darbo.

Pakeitimas 210
Avril Doyle

Tarybos bendroji pozicija
24 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Minimalūs standartai Leidimams taikomi reikalavimai
1. Gali būti priimti minimalūs techniniai 
standartai, reglamentuojantys apdorojimo 
veiklą, kuriai reikalinga gauti leidimą 
pagal 20 straipsnį, jeigu esama įrodymų, 
kad tokie minimalūs standartai suteiktų 
naudą žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugos požiūriu. Šios priemonės, 
skirtos pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, tvirtinamos 
taikant 36 straipsnio 2 dalyje nurodytą 

Visiems pavojingų atliekų apdorojimo 
įrenginiams reikalingi leidimai išduodami 
laikantis Direktyvos 96/61/EB 
reikalavimų.
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reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
2. Tokie minimalūs standartai taikomi tik 
tokiai atliekų apdorojimo veiklai, kuriai 
nėra taikoma Direktyva 96/61/EB, ar tą 
direktyvą taikyti netiktų.

Nepažeidžiant Direktyvos 96/61/EB 
nuostatų, į kompetentingoms valdžios 
institucijoms pateikiamą prašymą išduoti 
leidimą įtraukiamas priemonių, numatytų 
siekiant užtikrinti, kad įmonė būtų 
suprojektuota, įrengta ir veiktų pagal 
apdorojamų atliekų kategorijas ir 
atsižvelgiant į su jomis susijusią riziką, 
aprašymas.

3. Tokie minimalūs standartai: Kompetentingos valdžios institucijos 
išduotame leidime nurodoma:

a) orientuojami į pagrindinį poveikį, kurį 
daro atliekų apdorojimo veikla;

– apdorojamų pavojingų atliekų kiekiai ir 
kategorijos,

b) užtikrina, kad atliekos būtų tvarkomos 
laikantis 10 straipsnio;

– techniniai reikalavimai, kurie turėtų 
užtikrinti kuo geresnį atliekų apdorojimą, 
aplinkos apsaugą ir aukštą saugumo lygį.

c) atsižvelgia į geriausias turimas 
technologijas; ir

Kai nepavojingų atliekų apdorojimo 
įmonės valdytojas numato pakeisti 
operaciją ir dėl to į ją bus įtraukiamos 
pavojingos atliekos, remiantis Direktyvos 
96/61/EB 2 straipsnio 10 dalies b punktu 
tai turėtų būti laikoma esminiu pakeitimu 
ir taikoma šios direktyvos 12 straipsnio 
2 dalis.

d) prireikus apima elementus, susijusius 
su apdorojimo kokybe ir reikalavimais dėl 
proceso.

4. Minimalūs standartai, 
reglamentuojantys veiklą, kurią 
reikalinga įregistruoti pagal 23 straipsnio 
a ir b punktus, priimami, jeigu esama 
įrodymų, kad tokie minimalūs standartai 
suteiktų naudą žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsaugos požiūriu ar siekiant 
išvengti vidaus rinkos sutrikdymo, 
įskaitant elementus, susijusius su 
surinkėjų, vežėjų, prekiautojų ar 
tarpininkų technine kvalifikacija.
Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
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papildant, tvirtinamos taikant 36 
straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

Or. en

(Pagrįstas pirmojo svarstymo 58 pakeitimu)

Pagrindimas

Visų tipų pavojingų atliekų apdorojimui reikia Direktyvoje dėl taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės minimų leidimų. Neleistini jokie nukrypimai. Kai kurios taisyklės turėtų būti 
taikomos kiekvienam pavojingų atliekų apdorojimo etapui. Pasiūlytas pakeitimas labai 
panašus į 2000 m. gruodžio mėn. priimtos Direktyvoje dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės nustatytą reikalavimą.

Pakeitimas 211
Karin Scheele

Tarybos bendroji pozicija
24 straipsnio 4a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4a. Atsižvelgiant į Reglamento (EB) 
Nr. 1013/2006 12 straipsnio 1 dalies 
c punktą, šiame straipsnyje nustatyti 
minimalūs standartai nelaikomi Bendrijos 
teise.

Or. de

Pagrindimas

Šis straipsnis įtrauktas į bendrąją poziciją, tačiau kelia abejonių dėl tarpvalstybinio atliekų 
gabenimo. Jei atliekos gabenamos perdirbimui, taikant Reglamento dėl atliekų vežimo 
nuostatas, tam galima prieštarauti, jei įmonės, į kurią atliekos gabenamos, standartai žemesni 
už tos šalies, iš kurios jos išvežamos. Tačiau tai nebegalioja, jei taikomi Bendrijos lygmens 
standartai. Vis dėlto nepateisinama panaikinti galimybę prieštarauti, jei minimalūs standartai 
nustatyti komitologijos procedūra.
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Pakeitimas 212
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Tarybos bendroji pozicija
25 straipsnio 3 dalies e ir ea punktai (nauji)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

e) bendra atliekų tvarkymo politika, 
įskaitant numatomas atliekų tvarkymo 
technologijas ir metodus ar atliekų 
tvarkymo politiką, kurios kelia konkrečias 
tvarkymo problemas;

e) bendra atliekų tvarkymo politika, 
įskaitant numatomas atliekų tvarkymo 
technologijas ir metodus ar atliekų 
tvarkymo politiką, kurios kelia konkrečias 
tvarkymo problemas; kai taikoma, jie 
išlaiko ar nebetaiko tam tikrų utilizavimo 
ar šalinimo būdų dėl planavimo sričiai 
būdingų priežasčių ir siekiant 1 ir 
10 straipsniuose nustatytų tikslų ar taikyti 
kitas galiojančias aplinkos apsaugos 
taisykles;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi sveikatos ir aplinkos apsaugos tikslų, planuose reikėtų 
atsižvelgti į planuojamų sričių padėtį. Dėl atliekų tvarkymo negali susidaryti, būti išlaikoma 
ar bloginama padėtis, kurioje kiltų didelis pavojus sveikatai, oro, vandens ar dirvožemio 
kokybei.

Pakeitimas 213
Richard Seeber

Tarybos bendroji pozicija
26 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato tinkamus 
konkrečius atliekų prevencijos priemonių 
kokybinius ar kiekybinius kriterijus, kurie 
patvirtinami siekiant stebėti ir vertinti 
pagal tas priemones daromą pažangą, ir 

Išbraukta.
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gali nustatyti konkrečius, kitus nei 
nurodyti 4 dalyje, kokybės ar kiekybės 
tikslus ir rodiklius, skirtus tam pačiam 
tikslui.;

Or. de

Pagrindimas

Remiantis Parlamento pirmojo svarstymo pakeitimu (70 pakeitimas) siūloma išbraukti 3 ir 
4 dalis.

Pakeitimas 214
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
26 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato tinkamus 
konkrečius atliekų prevencijos priemonių 
kokybinius ar kiekybinius kriterijus, kurie 
patvirtinami siekiant stebėti ir vertinti 
pagal tas priemones daromą pažangą, ir 
gali nustatyti konkrečius, kitus nei
nurodyti 4 dalyje, kokybės ar kiekybės 
tikslus ir rodiklius, skirtus tam pačiam 
tikslui.

3. Valstybės narės nustato tinkamus 
konkrečius atliekų prevencijos priemonių 
kokybinius ar kiekybinius kriterijus, kurie 
patvirtinami siekiant stebėti ir vertinti 
pagal tas priemones daromą pažangą, ir 
gali nustatyti konkrečius, kokybės ar 
kiekybės tikslus ir rodiklius, skirtus tam 
pačiam tikslui, kurie nesutampa su 
nurodytais 7a straipsnyje.

Or. en

(Naujas pakeitimas, pagrįstas Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies c punktu, susijęs 
su pirmojo svarstymo 38, 108, 157, 140 ir 141 pakeitimais)

Pagrindimas

To reikia, kad tekstas derėtų su pranešėjo pateiktu 18 pakeitimu ar griežtesniu pakeitimu dėl 
prevencijos tikslų. Jei prevencijos tikslai nustatyti Bendrijos lygmeniu, valstybės narės gali 
nurodyti tik su jais nesutampančius tikslus.
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Pakeitimas 215
Richard Seeber

Tarybos bendroji pozicija
26 straipsnio 4 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4. Atliekų prevencijos rodikliai gali būti 
patvirtinti taikant 36 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Remiantis Parlamento pirmojo svarstymo pakeitimu (70 pakeitimas), 3 ir 4 dalis siūloma 
išbraukti.

Pakeitimas 216
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
26 straipsnio 4 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4. Atliekų prevencijos rodikliai gali būti 
patvirtinti taikant 36 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

(Naujas pakeitimas, pagrįstas Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 2 dalies c punktu, susijęs 
su pirmojo svarstymo 38, 108, 157, 140 ir 141 pakeitimais)

Pagrindimas

To reikia, kad tekstas derėtų su pranešėjo pateiktu 18 pakeitimu ar griežtesniu pakeitimu dėl
prevencijos tikslų. Jei rodiklius turės pasiūlyti Komisija 2009 m., kad juos būtų galima priimti 
bendro sprendimo procedūra, nereikia jų priimti komitologijos procedūra.
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Pakeitimas 217
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Tarybos bendroji pozicija
28 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami 
suinteresuoti subjektai ir valdžios 
institucijos bei plačioji visuomenė turėtų 
galimybę dalyvauti rengiant atliekų 
tvarkymo planus ir atliekų prevencijos 
programas bei turėtų galimybę susipažinti 
su jau parengtomis programomis, kaip 
numatyta Direktyvoje 2003/35/EB arba, jei 
taikoma, 2001 m. birželio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 
programų pasekmių aplinkai vertinimo. Jos 
paskelbia šiuos planus ir programas 
visuomenei prieinamoje tinklavietėje.

Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami 
suinteresuoti subjektai ir valdžios 
institucijos bei plačioji visuomenė turėtų 
galimybę dalyvauti rengiant atliekų 
tvarkymo planus ir atliekų prevencijos 
programas bei turėtų galimybę susipažinti 
su jau parengtomis programomis, kaip 
numatyta Direktyvoje 2003/35/EB arba, jei 
taikoma, 2001 m. birželio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 
programų pasekmių aplinkai vertinimo. Jos 
paskelbia šiuos planus ir programas 
visuomenei prieinamoje tinklavietėje. 
Valstybės narės užtikrina, kad viešųjų 
institucijų ar jų vardu veikiančių 
operatorių sprendimai atliekų tvarkymo 
srityje sudarytų galimybes visuomenės 
dalyvavimui, informavimui ir galimybes 
kreiptis į teismą, kaip nustatyta 
Direktyvoje 2003/35/EB1, jei sprendžiama 
apie atliekų perdirbimo, utilizavimo, 
šalinimo būdą, ar atitinkamos įrangos 
buvimo vietą. 
1 OL L 156, 2003 06 25, p. 17.

Or. fr

Pagrindimas

Visuomenė turėtų turėti galimybę dalyvauti ir būti informuota apie atliekų tvarkymą ir 
kreiptis į teismą, kaip numatyta Direktyvoje 2003/35/EB. Reikia ne tik sudaryti dalyvavimo ir 
informavimo galimybes, kaip ragina pilietinė visuomenė, suinteresuotos visuomenės ar 
ekonomikos šalys, bet užtikrinti jas svarbu ir todėl, kad visuomenė kuo labiau pritartų šių 
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pasirinktų metodų įgyvendinimui, nes tai būtina siekiant gerų rezultatų.

Pakeitimas 218
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
29a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

29a straipsnis

Iki ... Komisija parengia pranešimą, 
kuriame būtų aptariamos priemonės, 
kurios padėtų veiksmingiau pasiekti 1 ir 
11 straipsniuose nustatytus tikslus. 
Pranešimas kartu su atitinkamais 
pasiūlymais per šešis mėnesius nuo jo 
parengimo datos pateikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
Pranešime visų pirma aptariama, ar II 
priedas turi būti keičiamas siekiant:
a) atsisakyti tų atvejų, kai išvardytų 
operacijų ar tolesnių išvardytų grandinės 
operacijų metu kokybės ar vertės atžvilgiu 
panaudojama nepakankamai daug atliekų 
siekiant naudingo tikslo, atitinkančio 1 
straipsnyje nustatytus tikslus
b) nurodyti atvejus, kai išvardytų 
operacijų ar tolesnių išvardytų grandinės 
operacijų metu kokybės ar vertės atžvilgiu 
panaudotų ir utilizavimo ar grandinės 
utilizavimo operacijų metu gautinai 
pašalintų atliekų nepakanka, kuriuos 
reikėtų tiksliai apibrėžti siekiant užtikrinti, 
kad būtų įvykdyti 1 straipsnyje nustatyti 
tikslai.

Or. en

(Utilizavimo operacijas dažnai sudaro atskirų utilizavimo veiksmų grandinė, ir kiekvienas jų 
svarbus išeigai. Dažnai pirmasis utilizavimo etapas gali būti skirtas vertingiausios, kiekio 
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atžvilgiu galbūt nereikšmingos, medžiagos utilizavimui. Kitu etapu būtų galima išgauti kitą 
medžiagą ir t. t.)

Pagrindimas

Vertinant tik vieną etapą, jei pateisinama jį įtraukti į II priedą, galima gauti pernelyg gerų 
rezultatų. Siekiant susidaryti bendrą vaizdą, reikėtų vertinti ne pavienius etapus, bet visą 
tarpusavyje susijusių utilizavimo veiksmų grandinę.

Pakeitimas 219
Anne Ferreira

Tarybos bendroji pozicija
31 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Valstybės narės gali atsižvelgti į 
registraciją, suteiktą pagal Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą 
(EMAS), ypač spręsdamos dėl patikrinimų 
intensyvumo ir dažnumo.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Kontrolės ir tikrinimai ir su jais susijusi administracinė našta proporcingi jų naudai aplinkos 
ir visuomenės sveikatos apsaugos atžvilgiu. Nors įstaigai suteikta EMAS registracija, kontrolė 
neturėtų sumažėti. 

Tokia nuostata pavojinga, todėl ją reikėtų išbraukti.
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Pakeitimas 220
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
32 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Registruoti pavojingų atliekų duomenys 
saugomi ne mažiau kaip trejus metus, 
išskyrus įstaigas ir įmones, vežančias 
pavojingas atliekas – pastarosios tokius 
duomenis turi saugoti mažiausiai 12 
mėnesių. 

2. Registruoti pavojingų atliekų duomenys 
saugomi ne mažiau kaip penkerius metus.

Kompetentingoms institucijoms ar 
ankstesniam turėtojui paprašius pateikiami 
dokumentai, įrodantys, kad tvarkymo 
operacijos buvo atliktos.

Kompetentingoms institucijoms ar 
ankstesniam turėtojui paprašius pateikiami 
dokumentai, įrodantys, kad tvarkymo 
operacijos buvo atliktos.

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 
kompetentingos institucijos tvarkytų visų 
IV skyriuje nurodytų įstaigų ir įmonių 
registrą, ir gali reikalauti, kad šios įstaigos 
ir įmonės teiktų ataskaitas.

Or. en

(Perimtas pirmojo svarstymo 74 pakeitimas)

Pagrindimas

Pavojingų atliekų apdorojimas ir gabenimas yra rimtas dalykas. Su jais susiję įrašai turėtų 
būti saugomi penkerius metus, kad būtų galima užtikrinti tinkamą susekamumą. Visos atliekas 
tvarkančios įstaigos ir įmonės turėtų būti registruojamos.



PE402.912v01-00 82/111 AM\712783LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 221
Karin Scheele

Tarybos bendroji pozicija
34 straipsnio 4a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4a. Vėliausiai po dvejų metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos Europos 
Parlamentas ir Taryba, remdamiesi 
Komisijos ataskaita, o jei reikia – ir 
pasiūlymu, persvarsto II priedo R1 įraše 
pateiktą deginimo įrenginių formulę.
Komisijos ataskaita parengiama remiantis 
valstybių narių pranešimais apie 
deginimo įrenginius, pripažintus 
utilizavimo įrenginiais jų teritorijoje 
taikant II priedo R1 įraše pateiktą 
formulę. Komisijos ataskaitoje 
nagrinėjama, ar formulė turėjo teigiamos 
įtakos ir skatino statyti ir eksploatuoti 
daugiau didelio energijos efektyvumo 
deginimo įrenginių.
Kad kompetentinga institucija, taikydama 
II priedo R1 įraše pateiktą formulę, 
įrenginį galėtų pripažinti utilizavimo ar 
šalinimo įrenginiu, įrenginio operatorius 
ypač nurodo, kiek energijos reikia įsigyti 
atliekoms tvarkyti ir išmetamos energijos 
(elektros ir šiluminės) formą bei kiekį.

Or. de

Pagrindimas

Šis kompromisas pagrįstas per pirmąjį svarstymą priimtu 83 pakeitimu, kuriame numatoma 
išbraukti energijos efektyvumo formulę. Juo siekiama skaidresnio deginimo įrenginių 
klasifikavimo utilizavimo įrenginiais ir persvarstyti formulę siekiant išsiaiškinti, ar pasiektas 
norimas poveikis. 
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Pakeitimas 222
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
34a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

34a straipsnis
Atliekų tvarkymo konsultacinis forumas

1. Komisija įsteigia atliekų tvarkymo 
konsultacinį forumą.
2. Konsultacinis forumas padeda 
veiksmingai įgyvendinti šią direktyvą ir 
kitus su atliekomis susijusius Bendrijos 
teisės aktus. Šiuo tikslu jo nariai keičiasi 
informacija apie geriausią atliekų
tvarkymo patirtį, padeda rengti ir 
įgyvendinti gaires ir teikia pasiūlymus dėl 
tolesnių su atliekomis susijusių Europos 
Sąjungos teisės aktų rengimo. 
3. Konsultaciniam forumui pirmininkauja 
Komisija ir jis sudaromas proporcingai iš 
valstybių narių ir visų su atliekų tvarkymo 
klausimais susijusių suinteresuotų grupių 
atstovų, pvz., pramonės atstovų, įskaitant 
MVĮ ir amatų pramonę, profesines 
sąjungas, prekiautojus, mažmenininkus, 
aplinkos apsaugos grupes ir vartotojų 
organizacijas.

Or. en

(Perimtas iš dalies pakeistas per pirmąjį svarstymą priimtas 80 pakeitimas)

Pagrindimas

Komisija sukūrė konsultacinius forumus vandens ir oro teisės aktų srityse. Tai padeda anksti 
nagrinėti problemas ir taip geriau juos įgyvendinti. Panašų konsultacinį forumą reikėtų 
įsteigti su atliekomis susijusių teisės aktų srityje. Nepakankama tik konsultuotis atskirai su, 
viena vertus, valstybėmis narėmis, ir kita vertus – su kitomis suinteresuotomis šalimis.
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Pakeitimas 223
Duarte Freitas

Tarybos bendroji pozicija
34a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

34a straipsnis

Atliekų konsultacinis forumas
1. Komisija įsteigia atliekų tvarkymo 
konsultacinį forumą.
2. Konsultacinio forumo tikslas – padėti 
įgyvendinti šią direktyvą ir kitus su 
atliekomis susijusius Europos Sąjungos 
teisės aktus, pvz.:
– keistis informacija apie geriausią 
atliekų tvarkymo patirtį;
– rengti ir įgyvendinti gaires; ir
– teikti pasiūlymus dėl tolesnių su 
atliekomis susijusių Europos Sąjungos 
teisės aktų rengimo.
3. Konsultaciniam forumui pirmininkauja 
Komisija ir jis sudaromas proporcingai iš 
valstybių narių ir visų su atliekų tvarkymo 
klausimais susijusių suinteresuotų grupių 
atstovų, pvz., pramonės atstovų, įskaitant 
MVĮ ir amatų pramonę, profesines 
sąjungas, prekiautojus, mažmenininkus, 
aplinkos apsaugos grupes ir vartotojų 
organizacijas.

Or. en

Pagrindimas

Skirtingai nei oro ir vandens apsaugos srityje, Komisija neįsteigė bendro valstybių narių ir 
suinteresuotų šalių forumo, kad būtų galima padėti įgyvendinti ir rengti su Europos Sąjungos 
atliekų srities teisės aktus. Kartu atliekų sektoriuje vis dažniau nesilaikoma nustatytos 
tvarkos.
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(Pagrįstas pirmojo svarstymo 80 pakeitimu)

Pakeitimas 224
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Tarybos bendroji pozicija
34a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

34a straipsnis
Atliekų valdymo konsultacinis forumas

1. Komisija įsteigia atliekų tvarkymo 
konsultacinį forumą valstybėms narėms ir 
suinteresuotoms šalims.
2. Konsultacinio forumo tikslas – padėti 
įgyvendinti šią direktyvą ir kitus su 
atliekomis susijusius Europos Sąjungos 
teisės aktus, pvz.:
– keistis informacija apie geriausią 
atliekų tvarkymo patirtį;
– rengti ir įgyvendinti gaires; ir
– teikti pasiūlymus dėl tolesnių su 
atliekomis susijusių Europos Sąjungos 
teisės aktų rengimo.

Or. en

(Pagrįstas pirmojo svarstymo 80 pakeitimu)

Pagrindimas

Skirtingai nei oro ir vandens apsaugos srityje, Komisija neįsteigė bendro valstybių narių ir
suinteresuotų šalių forumo, kad būtų galima padėti įgyvendinti ir rengti su Europos Sąjungos 
atliekų srities teisės aktus. Kartu atliekų sektoriuje vis dažniau nesilaikoma nustatytos 
tvarkos, todėl reikėtų išsamiai konsultuotis su suinteresuotomis šalimis.
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Pakeitimas 225
Karl-Heinz Florenz

Tarybos bendroji pozicija
35 straipsnio 1a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

-1. Atsižvelgdama į 3 straipsnio 1 dalyje 
pateiktą atliekų apibrėžimą ir taikydama 
36 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, 
Komisija priima priemones dėl tam tikrų 
vartojimo prekių (pvz., elektronikos 
įrangos, panaudotų automobilių), kuriose 
būtų nurodyti funkciniai, aplinkos ir 
kokybės kriterijai siekiant nustatyti, kada 
turėtojas laikomas ketinančiu išmesti.

Or. en

Pakeitimas pagrįstas EP pirmojo svarstymo 103 pakeitimu)

Pagrindimas

Daug atliekų produktų, ypač elektros ir elektroninės įrangos atliekų, neteisėtai išvežami kaip 
„prekės“ iš Europos Sąjungos į trečiąsias šalis, kur jos tvarkomos neatsižvelgiant į sveikatą 
ir aplinką. Tokį neteisėtą eksportą reikėtų sustabdyti taikant konkrečias teisines priemones. 
Valstybių narių ekspertų grupė priėmė gaires, kuriose pateikti konkretūs kriterijai panaudotai 
elektroninei įrangai siekiant nustatyti, ar ją galima laikyti preke.

Pakeitimas 226
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Tarybos bendroji pozicija
35 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Komisija gali parengti gaires, 
nustatančias, kaip aiškinti 3 straipsnio 14 
ir 18 punktuose pateiktas naudojimo ir 
šalinimo apibrėžtis.

1. Komisija gali parengti gaires, 
nustatančias, kaip aiškinti naudojimo ir 
šalinimo apibrėžtis

Prireikus deginimo įrenginiams skirtos 1a. Atsižvelgiant į 20 straipsnio 4 dalį, 
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formulės, nurodytos II priedo R1 įraše, 
taikymas turi būti tiksliai nurodytas.  Gali 
būti atsižvelgiama į vietos klimato sąlygas, 
tokias kaip didelis šaltis ir šildymo 
poreikis, jei jos daro įtaką energijos, kuri 
techniniu požiūriu gali būti panaudota arba 
pagaminta kaip elektros, šildymo, aušinimo 
ar apdirbimo garo energija, kiekiui. Taip 
pat gali būti atsižvelgiama į Sutarties 299 
straipsnio 2 dalies pastraipoje pripažintų 
atokiausių regionų ir į 1985 m. Stojimo 
akto 25 straipsnyje minimų teritorijų vietos 
sąlygas. Ši priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, priimama taikant 36 straipsnio 
1a dalyje numatytą procedūrą.

minimaliems deginimo įrenginių energijos 
efektyvumo reikalavimams nustatyti
skirtos formulės, nurodytos II priedo R1 
įraše, taikymas turi būti tiksliai nurodytas. 
Gali būti atsižvelgiama į vietos klimato 
sąlygas, tokias kaip didelis šaltis ir šildymo 
poreikis, jei jos daro įtaką energijos, kuri 
techniniu požiūriu gali būti panaudota arba 
pagaminta kaip elektros, šildymo, aušinimo 
ar apdirbimo garo energija, kiekiui. Taip 
pat gali būti atsižvelgiama į Sutarties 299 
straipsnio 2 dalies pastraipoje pripažintų 
atokiausių regionų ir į 1985 m. Stojimo 
akto 25 straipsnyje minimų teritorijų vietos 
sąlygas. Ši priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, priimama taikant 36 straipsnio 
1a dalyje numatytą procedūrą.

2. Priedai gali būti iš dalies pakeisti 
atsižvelgiant į mokslo ir technikos 
pažangą. Šios priemonės, skirtos iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinamos taikant 36 straipsnio 
2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

2. Priedai gali būti iš dalies pakeisti 
atsižvelgiant į mokslo ir technikos 
pažangą. Kadangi šios priemonės, skirtos 
iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, gali būti tvirtinamos taikant 36 
straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

(Naujas tekstas Tarybos bendrojoje pozicijoje)

Pagrindimas

20 straipsnio 4 dalyje teigiama, kad „kiekviename leidime, kuris apima deginimą ar bendrą 
deginimą ir naudojimą energijai gauti, turi būti sąlyga, kad naudojimas energijai gauti turi 
būti vykdomas užtikrinant aukšto lygio energijos efektyvumą“. Šiuo tikslu energijos 
efektyvumo formulė turėtų būti laikoma technine gaire, taikoma VISUOSE – ir deginimo, ir 
šalinimo įrenginiuose.
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Pakeitimas 227
Riitta Myller

Tarybos bendroji pozicija
35 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Komisija gali parengti gaires, 
nustatančias, kaip aiškinti 3 straipsnio 14 
ir 18 punktuose pateiktas naudojimo ir 
šalinimo apibrėžtis.

1. Komisija gali parengti gaires, 
nustatančias, kaip aiškinti naudojimo ir 
šalinimo apibrėžtis

Prireikus deginimo įrenginiams skirtos 
formulės, nurodytos II priedo R1 įraše,
taikymas turi būti tiksliai nurodytas.  Gali 
būti atsižvelgiama į vietos klimato sąlygas, 
tokias kaip didelis šaltis ir šildymo 
poreikis, jei jos daro įtaką energijos, kuri 
techniniu požiūriu gali būti panaudota arba 
pagaminta kaip elektros, šildymo, aušinimo 
ar apdirbimo garo energija, kiekiui. Taip 
pat gali būti atsižvelgiama į Sutarties 299 
straipsnio 2 dalies pastraipoje pripažintų 
atokiausių regionų ir į 1985 m. Stojimo 
akto 25 straipsnyje minimų teritorijų vietos 
sąlygas. Ši priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, priimama taikant 36 straipsnio 
1a dalyje numatytą procedūrą.

1a. Atsižvelgiant į 20 straipsnio 4 dalį, 
minimaliems deginimo įrenginių energijos 
efektyvumo reikalavimams nustatyti
skirtos formulės taikymas turi būti tiksliai 
nurodytas. Gali būti atsižvelgiama į vietos 
klimato sąlygas, tokias kaip didelis šaltis ir 
šildymo poreikis, jei jos daro įtaką 
energijos, kuri techniniu požiūriu gali būti 
panaudota arba pagaminta kaip elektros, 
šildymo, aušinimo ar apdirbimo garo 
energija, kiekiui. Taip pat gali būti 
atsižvelgiama į Sutarties 299 straipsnio 2 
dalies pastraipoje pripažintų atokiausių 
regionų ir į 1985 m. Stojimo akto 25 
straipsnyje minimų teritorijų vietos 
sąlygas. Ši priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, priimama taikant 36 straipsnio 
1a dalyje numatytą procedūrą.

2. Priedai gali būti iš dalies pakeisti 
atsižvelgiant į mokslo ir technikos 
pažangą. Šios priemonės, skirtos iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinamos taikant 36 straipsnio 
2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

2. Priedai gali būti iš dalies pakeisti 
atsižvelgiant į mokslo ir technikos 
pažangą. Kadangi šios priemonės, skirtos 
iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, gali būti tvirtinamos taikant 36 
straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

(Naujas tekstas Tarybos bendrojoje pozicijoje)
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Pagrindimas

20 straipsnio 4 dalyje teigiama, kad „kiekviename leidime, kuris apima deginimą ar bendrą 
deginimą ir naudojimą energijai gauti, turi būti sąlyga, kad naudojimas energijai gauti turi 
būti vykdomas užtikrinant aukšto lygio energijos efektyvumą“. Šiuo tikslu energijos 
efektyvumo formulė turėtų būti paskelbta kaip techninė gairė, taikoma VISUOSE – ir 
deginimo, ir šalinimo įrenginiuose. Taip būtų galima sudaryti vienodas sąlygas visiems 
Europos deginimo operatoriams.

Pakeitimas 228
María Sornosa Martínez

Tarybos bendroji pozicija
Article 35

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Komisija gali parengti gaires, 
nustatančias, kaip aiškinti 3 straipsnio 14
ir 18 punktuose pateiktas naudojimo ir 
šalinimo apibrėžtis.

1. Komisija gali parengti gaires, 
nustatančias, kaip aiškinti naudojimo ir 
šalinimo apibrėžtis

Prireikus deginimo įrenginiams skirtos 
formulės, nurodytos II priedo R1 įraše,
taikymas turi būti tiksliai nurodytas.  Gali 
būti atsižvelgiama į vietos klimato sąlygas, 
tokias kaip didelis šaltis ir šildymo 
poreikis, jei jos daro įtaką energijos, kuri 
techniniu požiūriu gali būti panaudota arba 
pagaminta kaip elektros, šildymo, aušinimo 
ar apdirbimo garo energija, kiekiui. Taip 
pat gali būti atsižvelgiama į Sutarties 299 
straipsnio 2 dalies pastraipoje pripažintų 
atokiausių regionų ir į 1985 m. Stojimo 
akto 25 straipsnyje minimų teritorijų vietos 
sąlygas. Ši priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, priimama taikant 36 straipsnio 
1a dalyje numatytą procedūrą.

1a. Atsižvelgiant į 20 straipsnio 4 dalį, 
minimaliems deginimo įrenginių energijos 
efektyvumo reikalavimams nustatyti
skirtos formulės taikymas turi būti tiksliai 
nurodytas. Gali būti atsižvelgiama į vietos 
klimato sąlygas, tokias kaip didelis šaltis ir 
šildymo poreikis, jei jos daro įtaką 
energijos, kuri techniniu požiūriu gali būti 
panaudota arba pagaminta kaip elektros, 
šildymo, aušinimo ar apdirbimo garo 
energija, kiekiui. Taip pat gali būti 
atsižvelgiama į Sutarties 299 straipsnio 2 
dalies pastraipoje pripažintų atokiausių 
regionų ir į 1985 m. Stojimo akto 25 
straipsnyje minimų teritorijų vietos 
sąlygas. Ši priemonė, skirta iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, priimama taikant 36 straipsnio 
1a dalyje numatytą procedūrą.

2. Priedai gali būti iš dalies pakeisti 
atsižvelgiant į mokslo ir technikos 
pažangą. Šios priemonės, skirtos iš dalies 

2. Priedai gali būti iš dalies pakeisti 
atsižvelgiant į mokslo ir technikos 
pažangą. Kadangi šios priemonės, skirtos 
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pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinamos taikant 36 straipsnio 
2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, gali būti tvirtinamos taikant 36 
straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

(Naujas tekstas Tarybos bendrojoje pozicijoje)

Pagrindimas

20 straipsnio 4 dalyje teigiama, kad „kiekviename leidime, kuris apima deginimą ar bendrą 
deginimą ir naudojimą energijai gauti, turi būti sąlyga, kad naudojimas energijai gauti turi 
būti vykdomas užtikrinant aukšto lygio energijos efektyvumą“. Šiuo tikslu energijos 
efektyvumo formulė turėtų būti paskelbta kaip techninė gairė, taikoma VISUOSE – ir 
deginimo, ir šalinimo įrenginiuose. Taip būtų galima sudaryti vienodas sąlygas visiems 
Europos deginimo operatoriams ir užtikrinti vienodą aplinkos apsaugos ir energijos 
efektyvumo skatinimo lygį, kurį Komisija laiko savo tikslu.

II priedo klasifikacijoje pateiktos daugiausia esminės Direktyvos nuostatos. Tik neesmines 
nuostatas galima keisti taikant komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 229
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
35 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Prireikus deginimo įrenginiams skirtos 
formulės, nurodytos II priedo R1 įraše, 
taikymas turi būti tiksliai nurodytas. Gali 
būti atsižvelgiama į vietos klimato sąlygas, 
tokias kaip didelis šaltis ir šildymo 
poreikis, jei jos daro įtaką energijos, kuri 
techniniu požiūriu gali būti panaudota 
arba pagaminta kaip elektros, šildymo, 
aušinimo ar apdirbimo garo energija, 
kiekiui. Taip pat gali būti atsižvelgiama į 
Sutarties 299 straipsnio 2 dalies 

Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
priimama taikant 36 straipsnio 1a dalyje 
numatytą procedūrą.
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pastraipoje pripažintų atokiausių regionų 
ir į 1985 m. Stojimo akto 25 straipsnyje 
minimų teritorijų vietos sąlygas. Ši 
priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
priimama taikant 36 straipsnio 1a dalyje 
numatytą procedūrą.

Or. en

(Naujas pakeitimas dėl naujo Tarybos bendrosios pozicijos teksto siekiant užtikrinti 
nuoseklumą su pirmojo svarstymo 83 pakeitimu).

Pagrindimas

Bendrojoje pozicijoje kai kurie komunalinių atliekų deginimo įrenginiai būtų 
perklasifikuojami ir juose būtų galima atlikti naudojimo operacijas, net jei jie ir nėra 
geriausia turima technologija. Toks perklasifikavimas pritrauktų daugiau investicijų į 
deginimo įrenginius ir todėl būtų mažiau investuojama į pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, 
t. y., operacijas, kurios išsaugo daugiau energijos ir gamtinių išteklių nei jų „sugrąžina“ 
deginimas. Todėl bet kokį tokį perklasifikavimą reikėtų išbraukti iš bendrosios pozicijos. 
Tokius efektyvumo klausimus geriau būtų nagrinėti persvarstant Direktyvą dėl taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės ir Atliekų derinimo direktyvą.

Pakeitimas 230
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Tarybos bendroji pozicija
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Or. en

I priedas (naujas)Sprendimų schema, taikoma atliekas atskiriant nuo šalutinių produktų
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Pagrindimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio 1 dalį Komisijos komunikatą (2007 m. vasario 
21 d., COM(2007)59) galima laikyti „nauju faktu“ arba faktu, atsiradusiu per pirmąjį 
svarstymą (2007 m. vasario 13 d.). Šio komunikato I priede pateikta sprendimų schema yra 
labai gera priemonė, kurią būtų galima taikyti sprendžiant, ar medžiaga šalutinis produktas, 
ar atlieka, todėl ją reikėtų pridėti prie Atliekų pagrindų direktyvos.

Pakeitimas 231
Evangelia Tzampazi

Tarybos bendroji pozicija
I priedo D7 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

D 6 Išleidimas į vandens telkinį, išskyrus 
jūras ir (arba) vandenynus

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo pakeitimas. Atliekų išleidimą į jūras ar atliekų dempingą reikėtų 
uždrausti, nes ilgainiui tai nesaugu. 

Pakeitimas 232
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Tarybos bendroji pozicija
I priedo D13 punkto ** išnaša

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

 Jeigu nėra kito tinkamo D kodo, šis 
kodas gali apimti preliminarias operacijas, 
atliekamas prieš šalinimą, įskaitant 
išankstinį apdirbimą, pavyzdžiui, inter 
alia, rūšiavimą, trupinimą, presavimą, 
granuliavimą, džiovinimą, smulkinimą, 
kondicionavimą ar atskyrimą, ketinant su 
jomis atlikti kurią nors iš D 1–D 12 

 Jeigu nėra kito tinkamo D kodo, šis 
kodas gali apimti paruošimą, atliekamą
prieš šalinimą, pavyzdžiui, inter alia, 
rūšiavimą, trupinimą, presavimą, 
granuliavimą, džiovinimą, smulkinimą, 
kondicionavimą ar atskyrimą, ketinant su 
jomis atlikti kurią nors iš D 1–D 12 
punktuose nurodytų operacijų. Tai taip pat 
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punktuose nurodytų operacijų. galioja, jei po pasiruošimo operacija, 
pateikta viename iš II priedo R1–
R11 įrašų, taikoma daugiau kaip 
galimybė, o ne kaip neabejotinas dalykas 
iš pat pradžių.

Or. en

Pagrindimas

Šią naują Tarybos įterptą išnašą reikėtų patikslinti siekiant užtikrinti, kad jei po 
paruošiamųjų operacijų tikrai nebus utilizuojama, jos būtų laikomos šalinimu.

Pakeitimas 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarybos bendroji pozicija
I priedoD13 punkto 2 išnaša

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

  Jeigu nėra kito tinkamo D kodo, šis 
kodas gali apimti preliminarias 
operacijas, atliekamas prieš šalinimą, 
įskaitant išankstinį apdirbimą, pavyzdžiui, 
inter alia, rūšiavimą, trupinimą, presavimą, 
granuliavimą, džiovinimą, smulkinimą, 
kondicionavimą ar atskyrimą, ketinant su 
jomis atlikti kurią nors iš D 1–D 12 
punktuose nurodytų operacijų.

  Jeigu nėra kito tinkamo D kodo, šis 
kodas gali apimti paruošimą, atliekamą
prieš šalinimą, įskaitant išankstinį 
apdirbimą, pavyzdžiui, inter alia, 
rūšiavimą, trupinimą, presavimą, 
granuliavimą, džiovinimą, smulkinimą, 
kondicionavimą ar atskyrimą, ketinant su 
jomis atlikti kurią nors iš D 1–D 12 
punktuose nurodytų operacijų. Tai taip pat 
galioja, jei po paruošimo procedūra, 
pateikta viename iš II priedo R1–
R11 punktų, taikoma daugiau kaip 
galimybė, o ne kaip neabejotinas dalykas 
iš pat pradžių. 

Or. de

Pagrindimas

Atliekų sektoriuje didžioji dalis atliekų nepateikiama tiesiogiai galutiniam perdirbimui ar 
šalinimui. Paprastai jos iš pradžių paruošiamos savo įrenginiuose. Po to paruoštos atliekos, 
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atsižvelgiant į atliekų rinkoje vyraujančias kainas, arba perdirbamos, arba pašalinamos. 
Pvz., atliekos paruošiamos, kad paskui jas būtų galima arba palankiomis sąlygomis perdirbti 
cemento gamyklose ar atliekų deginimo įrenginiuose pasiekiant atitinkamą energijos 
efektyvumą, arba už nedidelę kainą nepakankamai efektyviai sudeginti atliekų deginimo 
įrenginiuose.  

Tačiau jau prieš gabenant atliekas į paruošimo įrenginius pagal Europos nuostatas reikėtų 
nuspręsti, ar atliekas reikia perdirbti, ar pašalinti. 

Pakeitimas 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarybos bendroji pozicija
I priedo D15a punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

D 15a. Paruošimas, kuris neaprašytas 
kitur šiame priede ir kurio metu atsiranda 
galutiniai junginiai ar mišiniai, kurie 
pašalinami pasirinktinai pagal vieną iš 
II priede D1–D15 nurodytų operacijų.

Or. de

Pagrindimas

Atliekų sektoriuje didžioji dalis atliekų nepateikiama tiesiogiai galutiniam perdirbimui ar 
šalinimui. Paprastai jos iš pradžių paruošiamos savo įrenginiuose. Po to paruoštos atliekos, 
atsižvelgiant į atliekų rinkoje vyraujančias kainas, arba perdirbamos, arba pašalinamos. 
Pvz., atliekos paruošiamos, kad paskui jas būtų galima arba palankiomis sąlygomis perdirbti 
cemento gamyklose ar atliekų deginimo įrenginiuose pasiekiant atitinkamą energijos 
efektyvumą, arba už nedidelę kainą nepakankamai efektyviai sudeginti atliekų deginimo 
įrenginiuose.  

Tačiau jau prieš gabenant atliekas į paruošimo įrenginius pagal Europos nuostatas reikėtų 
nuspręsti, ar atliekas reikia perdirbti, ar pašalinti.
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Pakeitimas 235
Riitta Myller

Tarybos bendroji pozicija
II priedo R1 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

R 1 Iš esmės naudojama kurui ar kitais 
būdais energijai gauti *
_______

Išbraukta.

* Tai apima deginimo įrenginius, skirtus 
komunalinėms kietosioms atliekoms 
perdirbti, tik tada, kai jų energetinis 
naudingumo koeficientas yra lygus arba 
didesnis negu: 
– 0,60, jei tai yra veikiantys įrenginiai, 

kuriuos, vadovaujantis atitinkamais 
Bendrijos teisės aktais, leidžiama 
eksploatuoti iki 2009 m. sausio 1 d.,
– 0,65, jei tai yra įrenginiai, kuriuos 

leista eksploatuoti po 2008 m. gruodžio 31 
d.,
naudojantis šia formule:
Energetinis naudingumas = (Ep -( Ef + 
Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)),
kurioje:
Ep – metinis energijos, pagamintos kaip 
šiluma ar elektra, kiekis. Jis 
apskaičiuojamas energijos, pagamintos 
kaip elektra, kiekį padauginus iš 2,6, o 
šilumą, pagamintą komerciniam 
naudojimui, padauginus iš 1,1 (GJ per 
metus).
Ef – metinis energijos kiekis, patiektas į 
sistemą naudojant kuro rūšis, kurias 
naudojant gaminamas garas (GJ per 
metus).
Ew – metinis energijos kiekis, esantis 
apdorotose atliekose, apskaičiuotas 
naudojantis mažiausia bendra atliekų 
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kaloringumo verte (GJ per metus).
Ei – metinis importuojamos energijos 
kiekis, neskaitant Ew ir Ef (GJ per 
metus).
0,97 yra veiksnys, kuriuo atsižvelgiama į 
energijos nuostolius dėl dugno pelenų ir 
spinduliavimo.
Ši formulė taikoma laikantis informacinio 
dokumento dėl atliekų deginimo geriausių 
turimų technologijų. 

Or. en

(Pagrįstas per 2007 m. vasario 13 d. pirmąjį svarstymą priimtu 83 pakeitimu, OL C 287 E, 
2007 11 29, p. 136)

Pagrindimas

Techninių gairių dokumentai, kurie turėtų būti parengti remiantis 35 straipsniu, yra 
tinkamiausia vieta nustatyti formulę, iš kurios aiškiai būtų matyti, kokie reikalavimai keliami 
geriausias turimas energijos efektyvumo technologijas, ir kiti buitinių atliekų deginimo 
įrenginiams būtini kriterijai. Persvarstant šias direktyvas būtų galima iš esmės tinkamai 
išnagrinėti, koks kombinuoto šilumos ir elektros naudojimo efektyvumas.

Pakeitimas 236
María Sornosa Martínez

Tarybos bendroji pozicija
II priedo R1 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

R 1 Iš esmės naudojama kurui ar kitais 
būdais energijai gauti *
_______

Išbraukta.

* Tai apima deginimo įrenginius, skirtus 
komunalinėms kietosioms atliekoms 
perdirbti, tik tada, kai jų energetinis 
naudingumo koeficientas yra lygus arba 
didesnis negu: 
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– 0,60, jei tai yra veikiantys įrenginiai, 
kuriuos, vadovaujantis atitinkamais 
Bendrijos teisės aktais, leidžiama 
eksploatuoti iki 2009 m. sausio 1 d.,
– 0,65, jei tai yra įrenginiai, kuriuos 

leista eksploatuoti po 2008 m. gruodžio 31 
d.,
naudojantis šia formule:
Energetinis naudingumas = (Ep -( Ef + 
Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)),
kurioje:
Ep – metinis energijos, pagamintos kaip 
šiluma ar elektra, kiekis. Jis 
apskaičiuojamas energijos, pagamintos 
kaip elektra, kiekį padauginus iš 2,6, o 
šilumą, pagamintą komerciniam 
naudojimui, padauginus iš 1,1 (GJ per 
metus).
Ef – metinis energijos kiekis, patiektas į 
sistemą naudojant kuro rūšis, kurias 
naudojant gaminamas garas (GJ per 
metus).
Ew – metinis energijos kiekis, esantis 
apdorotose atliekose, apskaičiuotas 
naudojantis mažiausia bendra atliekų 
kaloringumo verte (GJ per metus).
Ei – metinis importuojamos energijos 
kiekis, neskaitant Ew ir Ef (GJ per 
metus).
0,97 yra veiksnys, kuriuo atsižvelgiama į 
energijos nuostolius dėl dugno pelenų ir 
spinduliavimo. 
Ši formulė taikoma laikantis informacinio 
dokumento dėl atliekų deginimo geriausių 
turimų technologijų. 

Or. en

(Pagrįstas per 2007 m. vasario 13 d. pirmąjį svarstymą priimtu 83 pakeitimu, OL C 287 E, 
2007 11 29, p. 136)
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Pagrindimas

Techninių gairių dokumentai, kurie turėtų būti parengti remiantis 35 straipsniu, yra 
tinkamiausia vieta nustatyti formulę, iš kurios aiškiai būtų matyti, kokie reikalavimai keliami 
geriausias turimas energijos efektyvumo technologijas, ir kiti buitinių atliekų deginimo 
įrenginiams būtini kriterijai. Persvarstant šias direktyvas būtų galima iš esmės tinkamai 
išnagrinėti, koks kombinuoto šilumos ir elektros naudojimo efektyvumas.

Pakeitimas 237
Jill Evans, Caroline Lucas

Tarybos bendroji pozicija
II priedo R1 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

R 1 Iš esmės naudojama kurui ar kitais 
būdais energijai gauti *
_______

Išbraukta.

* Tai apima deginimo įrenginius, skirtus 
komunalinėms kietosioms atliekoms 
perdirbti, tik tada, kai jų energetinis 
naudingumo koeficientas yra lygus arba 
didesnis negu: 
– 0,60, jei tai yra veikiantys įrenginiai, 

kuriuos, vadovaujantis atitinkamais 
Bendrijos teisės aktais, leidžiama 
eksploatuoti iki 2009 m. sausio 1 d.,
– 0,65, jei tai yra įrenginiai, kuriuos 

leista eksploatuoti po 2008 m. gruodžio 31 
d.,
naudojantis šia formule:
Energetinis naudingumas = (Ep -( Ef + 
Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)),
kurioje:
Ep – metinis energijos, pagamintos kaip 
šiluma ar elektra, kiekis. Jis 
apskaičiuojamas energijos, pagamintos 
kaip elektra, kiekį padauginus iš 2,6, o 
šilumą, pagamintą komerciniam 
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naudojimui, padauginus iš 1,1 (GJ per 
metus).
Ef – metinis energijos kiekis, patiektas į 
sistemą naudojant kuro rūšis, kurias 
naudojant gaminamas garas (GJ per 
metus).
Ew – metinis energijos kiekis, esantis 
apdorotose atliekose, apskaičiuotas 
naudojantis mažiausia bendra atliekų 
kaloringumo verte (GJ per metus).
Ei – metinis importuojamos energijos 
kiekis, neskaitant Ew ir Ef (GJ per 
metus).
0,97 yra veiksnys, kuriuo atsižvelgiama į 
energijos nuostolius dėl dugno pelenų ir 
spinduliavimo. 
Ši formulė taikoma laikantis informacinio 
dokumento dėl atliekų deginimo geriausių 
turimų technologijų. 

Or. en

(Iš dalies perimtas pirmojo svarstymo 83 pakeitimas)

Pagrindimas

Bendrojoje pozicijoje kai kurie komunalinių atliekų deginimo įrenginiai būtų 
perklasifikuojami ir juose būtų galima atlikti naudojimo operacijas, net jei jie ir nėra 
geriausia turima technologija. Toks perklasifikavimas pritrauktų daugiau investicijų į 
deginimo įrenginius ir todėl būtų mažiau investuojama į pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, 
t. y., operacijas, kurios išsaugo daugiau energijos ir gamtinių išteklių nei jų „sugrąžina“ 
deginimas. Todėl bet kokį tokį perklasifikavimą reikėtų išbraukti iš bendrosios pozicijos. 
Tokius efektyvumo klausimus geriau būtų nagrinėti persvarstant Direktyvą dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės ir Atliekų derinimo direktyvą.

Pakeitimas 238
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Tarybos bendroji pozicija
II priedo R1 punktas
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Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

R 1 Iš esmės naudojama kurui ar kitais 
būdais energijai gauti *

_______

R 1 Iš esmės naudojama kurui ar kitais 
būdais energijai gauti *

* Tai apima deginimo įrenginius, skirtus 
komunalinėms kietosioms atliekoms 
perdirbti, tik tada, kai jų energetinis 
naudingumo koeficientas yra lygus arba 
didesnis negu: 
– 0,60, jei tai yra veikiantys įrenginiai, 

kuriuos, vadovaujantis atitinkamais 
Bendrijos teisės aktais, leidžiama 
eksploatuoti iki 2009 m. sausio 1 d.,
– 0,65, jei tai yra įrenginiai, kuriuos 

leista eksploatuoti po 2008 m. gruodžio 31 
d.,
naudojantis šia formule:
Energetinis naudingumas = (Ep -( Ef + 
Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)),
kurioje:
Ep – metinis energijos, pagamintos kaip 
šiluma ar elektra, kiekis. Jis 
apskaičiuojamas energijos, pagamintos 
kaip elektra, kiekį padauginus iš 2,6, o 
šilumą, pagamintą komerciniam 
naudojimui, padauginus iš 1,1 (GJ per 
metus).
Ef – metinis energijos kiekis, patiektas į 
sistemą naudojant kuro rūšis, kurias 
naudojant gaminamas garas (GJ per 
metus).
Ew – metinis energijos kiekis, esantis 
apdorotose atliekose, apskaičiuotas 
naudojantis mažiausia bendra atliekų 
kaloringumo verte (GJ per metus).
Ei – metinis importuojamos energijos 
kiekis, neskaitant Ew ir Ef (GJ per 
metus).



PE402.912v01-00 102/111 AM\712783LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

0,97 yra veiksnys, kuriuo atsižvelgiama į 
energijos nuostolius dėl dugno pelenų ir 
spinduliavimo. 
Ši formulė taikoma laikantis informacinio 
dokumento dėl atliekų deginimo geriausių 
turimų technologijų. 

Or. en

Pagrindimas

Vėl pateikiamas per pirmąjį svarstymą priimtas 83 pakeitimas.

Pakeitimas 239
Karin Scheele

Tarybos bendroji pozicija
II priedo R1 punkto 1 išnaša

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

* Tai apima deginimo įrenginius, skirtus 
komunalinėms kietosioms atliekoms 
perdirbti, tik tada, kai jų energetinis 
naudingumo koeficientas yra lygus arba 
didesnis negu: 

Išbraukta.

– 0,60, jei tai yra veikiantys įrenginiai, 
kuriuos, vadovaujantis atitinkamais 
Bendrijos teisės aktais, leidžiama 
eksploatuoti iki 2009 m. sausio 1 d.,
– 0,65, jei tai yra įrenginiai, kuriuos leista 
eksploatuoti po 2008 m. gruodžio 31 d.,
naudojantis šia formule:
Energetinis naudingumas = (Ep -( Ef + 
Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)),
kurioje:
Ep – metinis energijos, pagamintos kaip 
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šiluma ar elektra, kiekis. Jis 
apskaičiuojamas energijos, pagamintos 
kaip elektra, kiekį padauginus iš 2,6, o 
šilumą, pagamintą komerciniam 
naudojimui, padauginus iš 1,1 (GJ per 
metus).
Ef – metinis energijos kiekis, patiektas į 
sistemą naudojant kuro rūšis, kurias 
naudojant gaminamas garas (GJ per 
metus).
Ew – metinis energijos kiekis, esantis 
apdorotose atliekose, apskaičiuotas 
naudojantis mažiausia bendra atliekų 
kaloringumo verte (GJ per metus).
Ei – metinis importuojamos energijos 
kiekis, neskaitant Ew ir Ef (GJ per 
metus).
0,97 yra veiksnys, kuriuo atsižvelgiama į 
energijos nuostolius dėl dugno pelenų ir 
spinduliavimo. 
Ši formulė taikoma laikantis informacinio 
dokumento dėl atliekų deginimo geriausių 
turimų technologijų.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į per pirmąjį svarstymą priimtą 83 pakeitimą, reikėtų išbraukti energijos 
efektyvumo formulę. 

Komisijas jau pateikė pakeitimą dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyvos, 
kuris taip pat iš dalies pakeis ar bus įtrauktas į Deginimo direktyvą. Taikant visapusišką 
požiūrį, deginimo įrenginių energijos efektyvumą reikėtų nagrinėti per diskusijas dėl Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės direktyvos.
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Pakeitimas 240
Kader Arif

Tarybos bendroji pozicija
II priedo R1 punkto 1 išnaša

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

* Tai apima deginimo įrenginius, skirtus 
komunalinėms kietosioms atliekoms 
perdirbti, tik tada, kai jų energetinis 
naudingumo koeficientas yra lygus arba 
didesnis negu: 

Išbraukta.

– 0,60, jei tai yra veikiantys įrenginiai, 
kuriuos, vadovaujantis atitinkamais 
Bendrijos teisės aktais, leidžiama 
eksploatuoti iki 2009 m. sausio 1 d.,
– 0,65, jei tai yra įrenginiai, kuriuos leista 
eksploatuoti po 2008 m. gruodžio 31 d.,
naudojantis šia formule:
Energetinis naudingumas = (Ep -( Ef + 
Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)),
kurioje:
Ep – metinis energijos, pagamintos kaip 
šiluma ar elektra, kiekis. Jis 
apskaičiuojamas energijos, pagamintos 
kaip elektra, kiekį padauginus iš 2,6, o 
šilumą, pagamintą komerciniam 
naudojimui, padauginus iš 1,1 (GJ per 
metus).
Ef – metinis energijos kiekis, patiektas į 
sistemą naudojant kuro rūšis, kurias 
naudojant gaminamas garas (GJ per 
metus).
Ew – metinis energijos kiekis, esantis 
apdorotose atliekose, apskaičiuotas 
naudojantis mažiausia bendra atliekų 
kaloringumo verte (GJ per metus).
Ei – metinis importuojamos energijos 
kiekis, neskaitant Ew ir Ef (GJ per 
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metus).
0,97 yra veiksnys, kuriuo atsižvelgiama į 
energijos nuostolius dėl dugno pelenų ir 
spinduliavimo. 
Ši formulė taikoma laikantis informacinio 
dokumento dėl atliekų deginimo geriausių 
turimų technologijų.

Or. fr

Pagrindimas

Vėl pateikiamas per pirmąjį svarstymą priimtas 83 pakeitimas.

Pakeitimas 241
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Tarybos bendroji pozicija
II priedo R1 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

R 1 Iš esmės naudojama kurui ar kitais 
būdais energijai gauti *

_______

R 1 Iš esmės naudojama kurui ar kitais 
būdais energijai gauti *

* Tai apima deginimo įrenginius, skirtus 
komunalinėms kietosioms atliekoms 
perdirbti, tik tada, kai jų energetinis 
naudingumo koeficientas yra lygus arba 
didesnis negu: 
– 0,60, jei tai yra veikiantys įrenginiai, 

kuriuos, vadovaujantis atitinkamais 
Bendrijos teisės aktais, leidžiama 
eksploatuoti iki 2009 m. sausio 1 d.,
– 0,65, jei tai yra įrenginiai, kuriuos 

leista eksploatuoti po 2008 m. gruodžio 31 
d.,
naudojantis šia formule:
Energetinis naudingumas = (Ep -( Ef + 
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Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)),
kurioje:
Ep – metinis energijos, pagamintos kaip 
šiluma ar elektra, kiekis. Jis 
apskaičiuojamas energijos, pagamintos 
kaip elektra, kiekį padauginus iš 2,6, o 
šilumą, pagamintą komerciniam 
naudojimui, padauginus iš 1,1 (GJ per 
metus).
Ef – metinis energijos kiekis, patiektas į 
sistemą naudojant kuro rūšis, kurias 
naudojant gaminamas garas (GJ per 
metus).
Ew – metinis energijos kiekis, esantis 
apdorotose atliekose, apskaičiuotas 
naudojantis mažiausia bendra atliekų 
kaloringumo verte (GJ per metus).
Ei – metinis importuojamos energijos 
kiekis, neskaitant Ew ir Ef (GJ per 
metus).
0,97 yra veiksnys, kuriuo atsižvelgiama į 
energijos nuostolius dėl dugno pelenų ir 
spinduliavimo. 
Ši formulė taikoma laikantis informacinio 
dokumento dėl atliekų deginimo geriausių 
turimų technologijų. 

Or. en

Pagrindimas

Vėl pateikiamas per pirmąjį svarstymą priimtas 83 pakeitimas. 

Kadangi Tarybos bendrojoje pozicijoje nenustatyti konkretūs pakartotinio naudojimo ir 
perdirbimo tikslai, atsiranda pavojus, kad atliekos bus gabenamos į deginimo įrenginius, 
ypač, jei tai laikoma šalinimu. Energijos šalinimą būtų galima geriau skatint atliekų deginimo 
įrenginių leidimuose nustatytuose reikalavimuose.
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Pakeitimas 242
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Tarybos bendroji pozicija
II priedo R5 punkto *** išnaša

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

*** Tai apima dirvožemio valymą, kuriuo 
naudojamas dirvožemis ir perdirbamos 
neorganinės statybinės medžiagos.

*** Tai apima dirvožemio paruošimą 
pakartotiniam naudojimui ir perdirbamos 
neorganinės statybinės medžiagos.

Or. en

Pagrindimas

Ši nauja Tarybos įterpta išnaša susijusi su piktnaudžiavimo ir apgaulingo atliekų 
panaudojimo pavojumi, jei užterštas dirvožemis ne visiškai išvalytas nuo teršalų. Ją reikėtų 
patikslinti siekiant užtikrinti, kad R5 punktas apima tik tas operacijas, kai dirvožemis 
išvalomas nuo teršalų taip, kad jis gali būti pakartotinai naudojamas be jokių ypatingų 
techninių apsaugos priemonių ir be jokio žalingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Pakeitimas 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarybos bendroji pozicija
II priedo R5 punkto 3 išnaša

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

*** Tai apima dirvožemio valymą, kuriuo 
naudojamas dirvožemis ir perdirbamos 
neorganinės statybinės medžiagos.

Tai apima dirvožemio paruošimą 
pakartotiniam naudojimui ir perdirbamos 
neorganinės statybinės medžiagos.

Or. de

Pagrindimas

Ši nauja Tarybos įterpta išnaša susijusi su piktnaudžiavimo ir apgaulingo atliekų 
panaudojimo pavojumi, jei užterštas dirvožemis ne visiškai išvalytas nuo teršalų. Ją reikėtų 
patikslinti siekiant užtikrinti, kad R5 punktas apima tik tas operacijas, kai dirvožemis 
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išvalomas nuo teršalų taip, kad jis gali būti pakartotinai naudojamas be jokių ypatingų 
techninių apsaugos priemonių ir be jokio žalingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai (pvz., 
kraštovaizdžiui formuoti). Kartu ji priderinama prie 3 straipsnio apibrėžimą, nes pagal 
3 straipsnio k punktą valymas yra „parengimas pakartotinai naudoti“.

Pakeitimas 244
Eija-Riitta Korhola

Tarybos bendroji pozicija
II priedo R9a punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

R 9a kitas utilizavimas, po kurio atliekų 
galima nebelaikyti atliekomis

Or. en

Pagrindimas

Grįžtama prie EP pirmojo svarstymo 84 pakeitimo.

Pakeitimas 245
Avril Doyle

Tarybos bendroji pozicija
II priedo R11 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

R 11 Atliekų, gautų atliekant bet kurią iš 
R 1–R 10 punktuose nurodytų operacijų, 
panaudojimas

R 11 sąvartynų dujų energijos naudojimas

Or. en

(Pagrįstas per 2007 m. vasario 13 d. pirmąjį svarstymą priimtu 85 pakeitimu, OL C 287 E, 
2007 11 29, p. 136)
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Pagrindimas

Moderniai įrengti sąvartynai gali būti veiksmingi biologiniai generatoriai, nes iš sąvartynų 
dujų galima išgauti energiją. Reikėtų skatinti tobulinti šį energijos išgavimo būdą pripažįstant 
jį šioje direktyvoje. Kadangi taikant naujas deginimo technologijas galima pasiekti daugumą 
dujų valdymo tikslų, energijos gavyba iš sąvartynų dujų galėtų teikti papildomos naudos, nes 
taip būtų galima pakeisti neatsinaujinantį iškastinį kurą, kuris būtų naudojamas tokiam 
pačiam energijos kiekiui išgauti kitur.

Pakeitimas 246
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Tarybos bendroji pozicija
II priedo R12 punkto *** išnaša

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

**** Jeigu nėra kito tinkamo R kodo, šis 
kodas gali apimti preliminarias operacijas, 
atliekamas prieš naudojimą, įskaitant 
išankstinį apdirbimą, pavyzdžiui, inter 
alia, išmontavimą, rūšiavimą, trupinimą, 
presavimą, granuliavimą, džiovinimą, 
smulkinimą, kondicionavimą, 
perpakavimą, atskyrimą, perskirstymą ar 
maišymą, ketinant su jomis atlikti kurią 
nors iš R 1–R 11 punktuose nurodytų 
operacijų.

**** Jeigu nėra kito tinkamo R kodo, šis 
kodas gali apimti paruošimą, atliekamą 
prieš naudojimą, įskaitant išankstinį 
apdirbimą, pavyzdžiui, inter alia, 
išmontavimą, rūšiavimą, trupinimą, 
presavimą, granuliavimą, džiovinimą, 
smulkinimą, kondicionavimą, 
perpakavimą, atskyrimą, perskirstymą ar 
maišymą, ketinant su jomis atlikti kurią 
nors iš R 1–R 11 punktuose nurodytų 
operacijų. Šiuo tikslu ši operacija turėtų 
būti taikoma ne tik kaip galimybė, bet 
kaip neabejotinas faktas iš pat pradžių.

Or. en

Pagrindimas

Šią naują Tarybos įterptą išnašą reikėtų patikslinti siekiant užtikrinti, kad atliekant operacijas 
(išvardytos II priede) atliekos paruošiamos šalinimui.
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Pakeitimas 247
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarybos bendroji pozicija
II priedo R12 punkto 4 išnaša

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

**** Jeigu nėra kito tinkamo R kodo, šis 
kodas gali apimti preliminarias 
operacijas, atliekamas prieš naudojimą, 
įskaitant išankstinį apdirbimą, pavyzdžiui, 
inter alia, išmontavimą, rūšiavimą, 
trupinimą, presavimą, granuliavimą, 
džiovinimą, smulkinimą, kondicionavimą, 
perpakavimą, atskyrimą, perskirstymą ar 
maišymą, ketinant su jomis atlikti kurią 
nors iš R 1–R 11 punktuose nurodytų 
operacijų. 

**** Jeigu nėra kito tinkamo R kodo, šis 
kodas gali apimti paruošimą, pavyzdžiui, 
inter alia, išmontavimą, rūšiavimą, 
trupinimą, presavimą, granuliavimą, 
džiovinimą, smulkinimą, kondicionavimą, 
perkondicionavimą, atskyrimą, 
perskirstymą ar maišymą, ketinant su jomis 
atlikti kurią nors iš R 1–R 11 punktuose 
nurodytų operacijų. Šiuo tikslu ši 
operacija turėtų būti taikoma ne tik kaip 
galimybė, bet kaip neabejotinas faktas iš 
pat pradžių.

Or. de

Pagrindimas

Atliekų sektoriuje didžioji dalis atliekų nepateikiama tiesiogiai galutiniam perdirbimui ar 
šalinimui. Paprastai jos iš pradžių paruošiamos savo įrenginiuose. Po to paruoštos atliekos, 
atsižvelgiant į atliekų rinkoje vyraujančias kainas, arba perdirbamos, arba pašalinamos. 
Pvz., atliekos paruošiamos, kad paskui jas būtų galima arba palankiomis sąlygomis perdirbti 
cemento gamyklose ar atliekų deginimo įrenginiuose pasiekiant atitinkamą energijos 
efektyvumą, arba už nedidelę kainą nepakankamai efektyviai sudeginti atliekų deginimo 
įrenginiuose.  

Tačiau jau prieš gabenant atliekas į paruošimo įrenginius pagal Europos nuostatas reikėtų 
nuspręsti, ar atliekas reikia perdirbti, ar pašalinti. 
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Pakeitimas 248
Horst Schnellhardt

Tarybos bendroji pozicija
II priedo R13a punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

R 11a Atliekų panaudojimas statybai, 
techniniais, saugos arba ekologiniais 
tikslais, kuriems siekti kitais atvejais būtų 
naudojamos kitos medžiagos. 

Or. de

Pagrindimas

Šį pakeitimą Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (86 pakeitimas). Siekiant skatinti 
tvarų išteklių naudojimą, reikėtų atnaujinti II B priede išvardytų operacijų sąrašą 
atsižvelgiant į tesiminę Teisingumo Teismo praktiką ir technikos pažangą. 
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