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PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeistas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teises akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas).Pakeistiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas 
atitinkamų skyrių sutikimas.



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

PR\564271LT.doc 3/25 PE 357.661v01-00

LT



Vertimas pagal sutartį
PE 357.661v01-00 4/25 Vertimas pagal sutartį

PR\564271LT.doc

LT

TURINYS

Puslapis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................5



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

PR\564271LT.doc 5/25 PE 357.661v01-00

LT



Vertimas pagal sutartį
PE 357.661v01-00 6/25 Vertimas pagal sutartį

PR\564271LT.doc

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą dėl dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo, kuri iš dalies keičia Direktyvą 
2004/35/EB
(16075/04 – C6-0000/2004 – 2003/0107(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (16075/04 – C6-0000/2004),

– atsižvelgdamas į savo poziciją pirmajame svarstyme1 dėl Komisijos pasiūlymo 
Parlamentui ir Tarybai (KOM(2003)0319)2,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
rekomendaciją antrajam svarstymui (A6-0000/2005),

1. Tvirtina iš dalies pakeistą bendrąją poziciją;

2. Paveda savo Pirmininkui pateikti poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
8 konstatuojamoji dalis

(8) Atitinkamai šios direktyvos nuostatos 
neturėtų būti taikomos tiems atliekų 
srautams, kurie, nors ir susidarę naudingųjų 
iškasenų kasybos ar apdorojimo metu, nėra 
tiesiogiai susiję su kasybos ar apdorojimo 
procesu, pvz., maisto atliekoms, naftos 
produktų atliekoms, eksploatuoti 
netinkamoms transporto priemonėms, 
išnaudotoms baterijoms ir 
akumuliatoriams. Tvarkant tokias atliekas, 
taip pat atliekas, susidarančias paieškos ir 

(8) Atitinkamai šios direktyvos nuostatos 
neturėtų būti taikomos tiems atliekų 
srautams, kurie, nors ir susidarę naudingųjų 
iškasenų kasybos ar apdorojimo metu, nėra 
tiesiogiai susiję su kasybos ar apdorojimo 
procesu, pvz., maisto atliekoms, naftos 
produktų atliekoms, eksploatuoti 
netinkamoms transporto priemonėms, 
išnaudotoms baterijoms ir 
akumuliatoriams. Tvarkant tokias atliekas 
turėtų būti taikomos Direktyvos 

  
1 Patvirtintas tekstas, P5_TA-PROV(2004)0240.
2 Dar nepaskelbta OL.
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žvalgymo, kasybos ar apdorojimo vietose 
ir gabenamas į vietą, kuri pagal šią 
direktyvą nėra  atliekų įrenginys, turėtų 
būti taikomos Direktyvos 75/442/EEB ar 
1999 m. balandžio 26 d. Tarybos 
direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų
sąvartynų 1, arba kitų atitinkamų Bendrijos 
teisės aktų nuostatos.

75/442/EEB ar 1999 m. balandžio 26 d. 
Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų 
sąvartynų 2, arba kitų atitinkamų Bendrijos 
teisės aktų nuostatos.

Justification

To be consistent with Article 2 which does not allow for such an exemption.

Pakeitimas 2
9 konstatuojamoji dalis

(9) Taip pat šios direktyvos nuostatos 
neturėtų būti taikomos atliekoms, 
susidarančioms ieškant ir žvalgant, 
išgaunant ar apdorojant naudingąsias 
iškasenas atviroje jūroje, ar vandens 
suleidimui ir išsiurbto požeminio vandens 
suleidimui atgal, o inertinėms atliekoms, 
nepavojingoms paieškos ir žvalgymo metu 
susidarančioms atliekoms, neužterštam 
gruntui ir durpių kasybos, apdorojimo bei 
saugojimo metu susidarančioms atliekoms 
dėl jų mažesnio pavojaus aplinkai turėtų 
būti taikomas tik ribotas reikalavimų 
skaičius. Valstybės narės gali sumažinti 
arba atšaukti kai kuriuos reikalavimus 
nepavojingoms neinertinėms atliekoms. 
Tačiau šios išimtys neturėtų būti taikomos 
A kategorijos atliekų įrenginiams.

(9) Taip pat šios direktyvos nuostatos 
neturėtų būti taikomos atliekoms, 
susidarančioms ieškant ir žvalgant, 
išgaunant ar apdorojant naudingąsias 
iškasenas atviroje jūroje, ar vandens 
suleidimui ir išsiurbto požeminio vandens 
suleidimui atgal, o inertinėms atliekoms, 
nepavojingoms paieškos ir žvalgymo metu 
susidarančioms atliekoms, neužterštam 
gruntui ir durpių kasybos, apdorojimo bei 
saugojimo metu susidarančioms atliekoms 
dėl jų mažesnio pavojaus aplinkai turėtų 
būti taikomas tik ribotas reikalavimų 
skaičius.

Justification

To be consistent with changes to Article 2.

Pakeitimas 3

     
1 OL L 182, 1999 7 16, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.
2 OL L 182, 1999 7 16, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.
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11 konstatuojamoji dalis

(11) Pagal Direktyvą 75/442/EEB ir 
taikant Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutarties (Euratomas) 
31 ir 32 straipsnius, atliekų, susidarančių 
išgaunant medžiagas, naudojamas dėl jų 
radioaktyviųjų savybių, tvarkymo tikslas –
užtikrinti darbuotojų, visuomenės ir 
aplinkos apsaugą nuo jonizuojančios 
spinduliuotės skleidžiamų pavojų. Ši 
direktyva netaikoma tokių atliekų 
tvarkymui, jeigu tai jau reglamentuoja 
Euratomo sutartimi grindžiami teisės 
aktai.

išbraukta

Justification

A clarification of the situation for radioactive waste is already given in recital 10.

Pakeitimas4
23 konstatuojamoji dalis

(23) Būtina nustatyti stebėsenos procedūras 
atliekų įrenginio eksploatacijos metu ir po 
jo uždarymo. Numatytas po A kategorijos 
atliekų įrenginio uždarymo stebėsenos ir 
kontrolės laikotarpis turėtų būti 
proporcingas konkretaus atliekų įrenginio 
keliamam pavojui, panašiai kaip to 
reikalaujama Direktyvoje 1999/31/EB.

(23) Būtina nustatyti stebėsenos procedūras 
atliekų įrenginio eksploatacijos metu ir po 
jo uždarymo.

Justification

There is no “walk-away” solution after the closure of an extractive waste facility. There are 
clear rules in the Directive for the after-closure period which apply to all waste facilities (see 
Article 12).

Pakeitimas5
26 konstatuojamoji dalis

(26) Kasybos pramonę aptarnaujančio (26) Kasybos pramonę aptarnaujančio 
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atliekų įrenginio veiklos vykdytojas turėtų 
laikytis reikalavimų iš anksto pateikti 
finansinę garantiją ar jos ekvivalentą pagal 
tvarką, kurią turi nustatyti valstybės narės, 
užtikrinant, kad visi su leidimo suteikimu 
susiję įsipareigojimai būtų įvykdyti, 
įskaitant tuos, kurie susiję su teritorijos 
uždarymu ir priežiūra po uždarymo. 
Finansinės garantijos dydis turėtų būti 
pakankamas, kad būtų padengtos teritorijos 
rekultivavimo, kurį atliktų tinkama, 
kvalifikuota ir nepriklausoma trečioji šalis, 
išlaidos. Taip pat būtina, kad tokia 
garantija būtų pateikta prieš pradedant 
kaupti atliekas atliekų įrenginyje ir kad ji 
būtų periodiškai patikslinama. Be to, 
laikantis principo „teršėjas moka“ ir 2004 
m. balandžio 21 d. Europos Parlamento bei 
Tarybos direktyvos 2004/35/EB dėl 
atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant 
išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti 
(atlyginti) 1, svarbu išaiškinti, kad kasybos 
pramonę aptarnaujančio atliekų įrenginio 
veiklos vykdytojas yra atitinkamai 
atsakingas už jo veikla padarytą žalą 
aplinkai arba sukeltą neišvengiamą tokios 
žalos grėsmę.

atliekų įrenginio veiklos vykdytojas turėtų 
laikytis reikalavimų iš anksto pateikti 
finansinę garantiją ar jos ekvivalentą pagal 
tvarką, kurią turi nustatyti valstybės narės, 
užtikrinant, kad visi su leidimo suteikimu 
susiję įsipareigojimai būtų įvykdyti, 
įskaitant tuos, kurie susiję su teritorijos 
uždarymu ir priežiūra po uždarymo. 
Finansinės garantijos dydis turėtų būti 
pakankamas, kad būtų padengtos atliekų 
įrenginio paveiktos žemės rekultivavimo, 
kurį atliktų tinkama, kvalifikuota ir 
nepriklausoma trečioji šalis, išlaidos. Taip 
pat būtina, kad tokia garantija būtų pateikta 
prieš pradedant kaupti atliekas atliekų 
įrenginyje ir kad ji būtų periodiškai
patikslinama. Be to, laikantis principo 
„teršėjas moka“ ir 2004 m. balandžio 21 d. 
Europos Parlamento bei Tarybos 
direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už 
aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos 
aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) 2, svarbu 
išaiškinti, kad kasybos pramonę 
aptarnaujančio atliekų įrenginio veiklos 
vykdytojas yra atitinkamai atsakingas už jo 
veikla padarytą žalą aplinkai arba sukeltą 
neišvengiamą tokios žalos grėsmę.

Justification

The definition of “rehabilitation” in the Council text makes it crystal clear that this is to treat 
“the land affected by a waste facility”. This change is needed to ensure that the guarantee 
covers rehabilitation of all land affected by the waste facility, as was the case in the original 
proposal of the Commission

Pakeitimas 6
31 konstatuojamoji dalis

(31) Būtina, kad valstybės narės užtikrintų, 
jog būtų sudarytas jų teritorijoje esančių 
uždarytų atliekų įrenginių, kurie daro
reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai arba 

(31) Būtina, kad valstybės narės užtikrintų, 
jog būtų sudarytas jų teritorijoje esančių 
objektų sąrašas, kadangi šie objektai 
dažnai kelia didelę grėsmę aplinkai. 

  
1 OL L 143, 2004 4 30, p. 56.
2 OL L 143, 2004 4 30, p. 56.
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vidutiniu ar artimiausiu laikotarpiu gali 
kelti rimtą grėsmę žmonių sveikatai arba 
aplinkai, sąrašas.

Valstybės narės ir Bendrija yra atsakingos 
už nebenaudojamų objektų, galinčių 
daryti reikšmingą neigiamą poveikį 
aplinkai, rekonstrukciją. Todėl turėtų būti 
įmanoma naudotis struktūriniais fondais 
ir kitu tinkamu Bendrijos finansavimu 
siekiant parengti įrenginių sąrašą ir 
įgyvendinti šių įrenginių išvalymo 
priemones.

Justification

Reinstates amendment 6 of first reading. There is currently no EU-wide reliable information 
about the number and location of closed/abandoned waste facilities. Lack of proper closure 
procedures, if any, at the time of closure makes already closed or abandoned waste facilities
an unmanaged burden of the past, veritable “time bombs”, with accidents waiting to happen 
on top of the everyday pollution they cause. In addition, the Water Framework Directive 
objectives of “no (further) deterioration” of water status and of achieving good ecological 
and chemical status” in all waters by 2015 will not be achieved unless these 
closed/abandoned extractive waste sites are dealt with and this Directive could assist 
fulfilling such goals.

Pakeitimas 7
1 straipsnio 1a dalis (nauja)

Nuosekliai taikant Sutarties 6 straipsnį, 
aplinkosaugos reikalavimai turi būti 
integruoti į Bendrijos politikos ir veiklos 
krypčių įgyvendinimą, siekiant skatinti 
darnią plėtrą.

Justification

Reinstates amendment 9 from first reading.

Pakeitimas 8
2 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Inertinėms atliekoms ir neužterštam 
gruntui, susidarantiems ieškant ir žvalgant, 
išgaunant, apdorojant ir saugant 
naudingąsias iškasenas bei eksploatuojant 
karjerus, ir atliekoms, susidarančioms 

3. Inertinėms atliekoms ir neužterštam 
gruntui, susidarantiems ieškant ir žvalgant, 
išgaunant, apdorojant ir saugant 
naudingąsias iškasenas bei eksploatuojant 
karjerus, ir atliekoms, susidarančioms 
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išgaunant, apdorojant ir saugant durpes, 
netaikomi 7 ir 8 straipsniai, 11 straipsnio 1 
ir 3 dalys, 12 straipsnis, 13 straipsnio 5 
dalis, 14 ir 16 straipsniai, išskyrus atvejus, 
kai jos kaupiamos A kategorijos atliekų 
įrenginyje.

išgaunant, apdorojant ir saugant durpes, 
netaikomi 11 straipsnio 1 ir 3 dalys, 13 
straipsnio 5 dalis, 14 ir 16 straipsniai, 
išskyrus atvejus, kai jos kaupiamos A 
kategorijos atliekų įrenginyje.

Justification

Inert waste may not be “hazardous” in chemical terms, i.e. not directly poisonous/toxic. 
However, this type of waste can very easily kill people by smothering them, which is also the 
case in relation to freshwater fauna and flora. The nature of its impact is mainly determined 
by the volumes produced and non-hazardous inert waste makes up the bulk of the total EU 
waste production. Similarly, unpolluted soil will often undergo fermentation processes, some 
of which can produce acidic leachates. This amendment reinstates the idea from first reading 
that this type of waste should be covered by a limited number of Articles. 

Pakeitimas 9
2 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Kompetentinga institucija, kol ji įsitikinusi, 
kad 4 straipsnyje išdėstyti reikalavimai 
vykdomi, gali sumažinti nepavojingų 
atliekų, susidarančių ieškant ir žvalgant 
naudingąsias iškasenas, išskyrus naftą ir 
evaporitus, kitus nei gipsas ir anhidritas, o 
taip pat neužteršto grunto ir atliekų, 
susidarančių išgaunant, apdorojant ir 
saugant durpes, kaupimo reikalavimus arba 
juos atšaukti.

Kompetentinga institucija, kol ji įsitikinusi, 
kad 4 straipsnyje išdėstyti reikalavimai 
vykdomi, gali sumažinti nepavojingų 
atliekų, susidarančių ieškant ir žvalgant 
naudingąsias iškasenas, išskyrus naftą ir 
evaporitus, kitus nei gipsas ir anhidritas, o 
taip pat atliekų, susidarančių išgaunant, 
apdorojant ir saugant durpes, kaupimo 
reikalavimus arba juos atšaukti, išskyrus 
atvejus, kai jos kaupiamos A kategorijos 
atliekų įrenginyje.

Justification

Requirements should not be waived when the waste is deposited in a Category A waste 
facility. Unpolluted soil will often undergo fermentation processes, some of which can 
produce acidic leachates.

Pakeitimas 10
2 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Valstybės narės gali sumažinti 11 
straipsnio 3 dalies, 12 straipsnio 5 ir 6 

išbraukta
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dalių, 13 straipsnio 5 dalies, 14 ir 16 
straipsnių reikalavimus nepavojingoms 
neinertinėms atliekoms arba juos atšaukti, 
išskyrus atvejus, kai jos kaupiamos A 
kategorijos atliekų įrenginyje

Justification

This “new” non-hazardous non-inert waste class has absolutely no scientific basis. Failure in 
a facility containing this so-called “non-hazardous” waste could have a physical impact, 
smothering and killing humans (for example 268 people died in Stava (Italy) in 1985 in an 
accident involving a fluorite tailings pond) as well as aquatic plants and animals. In addition, 
this waste – being “non-inert” - dissolves in water and could alter the chemistry of the 
aquatic environment, for example, by promoting the release of “hazardous” substances (e.g. 
lead and zinc). It follows, that facilities storing this waste should not be exempted from 
requirements to take action after monitoring or in the after-closure period or from the 
financial guarantee obligation.

Pakeitimas 11
3 straipsnio 8 punktas

8) apdorojimas – tai mechaninis, fizinis, 
biologinis, terminis ar cheminis procesas ar 
jų derinys, įskaitant dydžio keitimą, 
klasifikavimą, separaciją ir filtratą, tačiau 
išskyrus lydymą, terminius gamybos 
procesus ir (arba) metalurgijos operacijas, 
kurie naudojami iš naudingųjų iškasenų, 
įskaitant išgautas iš eksploatuojamų 
karjerų, išgauti naudinguosius 
komponentus (mineralus), bei anksčiau 
išmestų atliekų pakartotinis apdorojimas;

8) apdorojimas – tai mechaninis, fizinis, 
biologinis, terminis ar cheminis procesas ar 
jų derinys, įskaitant dydžio keitimą, 
klasifikavimą, separaciją ir filtratą, tačiau 
išskyrus lydymą, terminius gamybos 
procesus, kitus nei klinčių deginimas, ir 
(arba) metalurgijos operacijas, kurie 
naudojami iš naudingųjų iškasenų, įskaitant 
išgautas iš eksploatuojamų karjerų, išgauti 
naudinguosius komponentus (mineralus), 
bei anksčiau išmestų atliekų pakartotinis 
apdorojimas;

Justification

In its first reading (amendment 17) the European Parliament supported with a large majority 
the inclusion of the thermal treatment. The Common Position excludes, without distinction, all 
thermal manufacturing processes. The inclusion of lime waste coming from the burning of 
limestone offers greater environmental benefits: the lime waste will be managed in the 
limestone quarry according to the provision in this Directive. For example, the operator, with 
a detailed waste management plan and controls, keeps a lime waste recycling operation 
potential: heaps stability, benches surface safety, and commercial opportunities for unburned 
and over burned limestone supplies for the agriculture.
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Pakeitimas 12
3 straipsnio 15 punktas

15) atliekų įrenginys – tai bet koks plotas, 
kuriame kaupiamos kietos, skystos, tirpalo 
ar suspensijos pavidalo kasybos atliekos 
tokiems laikotarpiams:

15) atliekų įrenginys – tai bet koks plotas, 
kuriame kaupiamos kietos, skystos, tirpalo 
ar suspensijos pavidalo kasybos atliekos ir 
kuris apima bet kokias dambas ar kitas 
konstrukcijas, reikalingas išsaugoti, 
sulaikyti, izoliuoti arba kitaip sutvirtinti 
tokius įrenginius, taip pat sąvartas ir 
nusodinimo baseinus, bet neapsiriboja jais, 
išskyrus iškastas ertmes, į kurias, išgavus 
naudingąsias iškasenas, atliekos 
grąžinamos jų rekultivavimo ir 
konstrukcijos sutvirtinimo tikslais;

- A kategorijos atliekų įrenginiams ir 
atliekų įrenginiams, apibūdintiems 
pavojingais atliekų tvarkymo plane, 
laikotarpis nenustatomas;
- daugiau nei šešių mėnesių laikotarpiui 
netikėtai atsiradusių pavojingų atliekų 
atveju;
- daugiau nei metų laikotarpiui 
nepavojingų neinertinių atliekų įrenginių 
atveju;
- daugiau nei trejų metų laikotarpiui 
neužteršto grunto, nepavojingų paieškos 
ir žvalgymo metu susidariusių atliekų, 
išgaunant, apdorojant ir saugant durpes 
susidariusių atliekų bei inertinių atliekų 
įrenginių atveju.
Laikoma, kad tokie įrenginiai apima bet 
kokias dambas ar kitas konstrukcijas, 
reikalingas išsaugoti, sulaikyti, izoliuoti 
arba kitaip sutvirtinti tokius įrenginius, taip 
pat sąvartas ir nusodinimo baseinus, bet 
neapsiriboja jais, išskyrus iškastas ertmes, į 
kurias, išgavus naudingąsias iškasenas, 
atliekos grąžinamos jų rekultivavimo ir 
konstrukcijos sutvirtinimo tikslais; 
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Justification

Reinstates amendment 21 from first reading. Any time period linked to waste deposits 
included in the definition of waste facility should be deleted. Because of the significant 
volumes of extractive waste produced in some cases and/or the ecological and chemical 
impact on freshwater ecosystems, there could be serious consequences for human health and 
the environment in periods of even less than 1 year. For example, stability issues related to 
inert waste, which could lead to an accidental failure and kill people, could not be left 
unattended for 3 years, as proposed by the Council now.

Pakeitimas 13
3 straipsnio 20 punktas

20) rekultivavimas – tai atliekų įrenginio 
paveiktos žemės apdorojimas siekiant 
atstatyti jos patenkinamą būklę, ypač 
atsižvelgiant į grunto kokybę, augaliją ir 
gyvūniją, natūralias buveines, gėlo vandens 
sistemas, kraštovaizdį ir atitinkamus 
naudingus panaudojimo būdus;

20) rekultivavimas – tai atliekų įrenginio 
paveiktos žemės apdorojimas siekiant 
atstatyti jos patenkinamą būklę, ypač 
atsižvelgiant į grunto kokybę (paisant jos 
sudėties ir struktūros), augaliją ir 
gyvūniją, natūralias buveines, gėlo vandens 
sistemas, kraštovaizdį ir atitinkamus 
naudingus panaudojimo būdus, bent jau 
pasiekiant prieš eksploataciją buvusią 
būklę;

Justification

Reinstates amendment 22 from first reading (slightly reworded). The change above is needed 
to allow for current practices that are more ambitious than what is currently implied in this 
definition of the word “rehabilitation” which is to rehabilitate in a way so that a final added 
value is achieved compared with the situation at the original site.

Pakeitimas 14
5 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

i) atliekų tvarkymą projektavimo 
laikotarpiu ir naudingųjų iškasenų 
išgavimo ir apdorojimo būdo pasirinkimą;

i) atliekų tvarkymo galimybes
projektavimo laikotarpiu ir naudingųjų 
iškasenų išgavimo ir apdorojimo būdo 
pasirinkimą;

Justification

Reinstates amendment 26 from first reading. Making (and justifying) decisions on 
options/methods considered should ensure that waste production and harmfulness are 
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prevented or reduced.

Pakeitimas 15
5 straipsnio 2 dalies c punktas

c) užtikrinti trumpalaikį ir ilgalaikį saugų 
kasybos atliekų šalinimą visų pirma 
projektavimo laikotarpiu, atsižvelgiant į 
valdymą atliekų įrenginio eksploatacijos 
metu ir jį uždarius bei pasirenkant projektą, 
kuriam reikalinga minimali arba, jei 
įmanoma, apskritai nereikalinga jokia 
uždaryto atliekų įrenginio stebėsena, 
kontrolė ir valdymas.

c) užtikrinti trumpalaikį ir ilgalaikį saugų 
kasybos atliekų šalinimą visų pirma 
projektavimo laikotarpiu, atsižvelgiant į 
valdymą atliekų įrenginio eksploatacijos 
metu ir jį uždarius bei pasirenkant projektą, 
kuriam reikalinga minimali arba, jei 
įmanoma, apskritai nereikalinga jokia 
uždaryto atliekų įrenginio stebėsena, 
kontrolė ir valdymas, siekiant užkirsti 
kelią ilgalaikiam poveikiui, kylančiam dėl 
oru ar vandeniu sklindančios teršalų 
migracijos iš atliekų įrenginio, arba bent 
jį minimizuoti ir užtikrinti ilgalaikį dambų 
ar sąvartų, būsiančių tos teritorijos 
paviršiuje, geotechninį stabilumą.

Justification

Reinstates amendment 29 from first reading.

Pakeitimas 16
5 straipsnio 3 dalies g punktas

g) pagal 13 straipsnį taikomas priemones 
vandens būklės pablogėjimo, oro ir grunto 
taršos prevencijai ar sumažinimui iki 
minimumo.

g) pagal 13 straipsnį taikomas priemones 
vandens būklės pablogėjimo, oro ir grunto 
taršos prevencijai.

Justification

This provision is needed to meet one of the objectives of the EU’s Water Framework 
Directive, which has to do with “prevention” and not with “minimisation” of water status 
deterioration (compare with original proposal from Commission).

Pakeitimas 17
5 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
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Atliekų tvarkymo plane teikiama 
pakankamai informacijos, kad 
kompetentinga institucija galėtų įvertinti 
veiklos vykdytojo sugebėjimą įgyvendinti 
2 dalyje išdėstytus atliekų tvarkymo plano 
tikslus ir įvykdyti savo įsipareigojimus 
pagal šią direktyvą.

Atliekų tvarkymo plane teikiama 
pakankamai informacijos, kad 
kompetentinga institucija galėtų įvertinti 
veiklos vykdytojo sugebėjimą įgyvendinti 
2 dalyje išdėstytus atliekų tvarkymo plano 
tikslus ir įvykdyti savo įsipareigojimus 
pagal šią direktyvą. Plane ypač turi būti 
paaiškinta, kaip pasirinkta galimybė ir 
metodas, minimi 2 dalies a punkto i 
papunktyje, padės įgyvendinti atliekų 
tvarkymo plano tikslus, kaip nustatyta 2 
dalies a punkte.

Justification

Reinstates amendment 34 from first reading. Making (and justifying) decisions on 
options/methods considered should ensure that waste production and harmfulness are 
prevented or reduced.

Pakeitimas 18
7 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

ba) iškasto mineralo ar mineralų tipas ir 
dengiančiojo sluoksnio ir (arba) 
ekonominės vertės neturinčių mineralų, 
kurie bus iškeliami per kasybos 
operacijas, pobūdis;

Justification

Reinstates amendment 38 from first reading. The application also needs to contain 
information about the mineral extracted and the overburden, since the risks and the 
precautionary measures that have to be taken will to a large extent depend upon this 
information.

Pakeitimas 19
10 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad veiklos 
vykdytojas, talpindamas kasybos atliekas 
rekultivavimo ar konstrukcijos sutvirtinimo 
tikslais atgal į iškastas ertmes, sudarytas 
vykdant antžeminę ar požeminę kasybą, 

1. Valstybės narės užtikrina, kad veiklos 
vykdytojas, talpindamas kasybos atliekas ir 
kitas iškastas medžiagas rekultivavimo ar 
konstrukcijos sutvirtinimo tikslais atgal į 
iškastas ertmes, sudarytas vykdant 
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imasi tinkamų priemonių, siekiant: antžeminę ar požeminę kasybą, imasi 
tinkamų priemonių, siekiant:

1) užtikrinti kasybos atliekų stabilumą 
mutatis mutandis pagal 11 straipsnio 2 dalį;

1) užtikrinti kasybos atliekų ir kasybos 
ertmių stabilumą mutatis mutandis pagal 
11 straipsnio 2 dalį;

2) užkirsti kelią grunto, paviršinio ir 
požeminio vandens taršai  mutatis 
mutandis pagal 13 straipsnio 1 ir 3 dalis;

2) užkirsti kelią grunto, paviršinio ir 
požeminio vandens taršai  mutatis 
mutandis pagal 13 straipsnio 1, 3 ir 4a 
dalis;

3) užtikrinti kasybos atliekų stebėseną 
mutatis mutandis pagal 12 straipsnio 4 ir 5 
dalis;

3) užtikrinti kasybos atliekų ir kasybos 
ertmių stebėseną mutatis mutandis pagal 
12 straipsnio 4 ir 5 dalis;

Justification

Reinstates ams 42, 43, 44 and 45 from first reading (the choice of the words "extracted 
materials" will ensure greater legal certainty). The stability of the waste cannot be 
guaranteed if the excavation void is not made stable as well. Maintenance and monitoring of 
the waste to ensure physical and chemical stability cannot be guaranteed if the excavation 
void (the highest potential contributor to water pollution) is not monitored as well.

Pakeitimas 20
11 straipsnio 2 dalies a punktas

a) atliekų įrenginys būtų tinkamoje vietoje, 
atsižvelgiant pirmiausia į geologinius, 
hidrologinius, hidrogeologinius, seisminius 
bei geotechninius veiksnius, ir 
suprojektuotas taip, kad atitiktų sąlygas,
būtinas užkirsti kelią trumpu ir ilgu 
laikotarpiu grunto, oro, požeminio ar 
paviršinio vandens taršai, atsižvelgiant 
pirmiausia į Direktyvas 76/464/EEB1, 
80/68/EEB2 ir 2000/60/EB, ir užtikrinti 
užteršto vandens bei filtrato surinkimą 

a) atliekų įrenginys būtų tinkamoje vietoje, 
atsižvelgiant pirmiausia į Bendrijos ar 
nacionalinius įsipareigojimus dėl 
saugomų vietovių, geologinius, 
hidrologinius, hidrogeologinius, seisminius 
bei geotechninius veiksnius, ir 
suprojektuotas taip, kad atitiktų sąlygas, 
būtinas užkirsti kelią trumpu ir ilgu 
laikotarpiu grunto, oro, požeminio ar 
paviršinio vandens taršai, atsižvelgiant 
pirmiausia į Direktyvas 76/464/EEB3, 

  
1 1976 m. gegužės 4 d. Tarybos direktyva 76/464/EEB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų 
pavojingų medžiagų sukeltos taršos (OL L 129, 1976 5 18, p. 23). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais Direktyva 2000/60/EB. 
2 1979 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 80/68/EEB dėl požeminio vandens apsaugos nuo tam tikrų 
pavojingų medžiagų keliamos taršos (OL L 20, 1980 1 26, p. 43). Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 
91/692/EEB (OL L 377, 1991 12 31, p. 48).
3 1976 m. gegužės 4 d. Tarybos direktyva 76/464/EEB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų 
pavojingų medžiagų sukeltos taršos (OL L 129, 1976 5 18, p. 23). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais Direktyva 2000/60/EB. 
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pagal leidimo reikalavimus, bei mažinti 
vandens ar vėjo eroziją tiek, kiek tai 
techniškai įmanoma ir ekonomiškai 
įgyvendinama;

80/68/EEB1 ir 2000/60/EB, ir užtikrinti 
užteršto vandens bei filtrato surinkimą 
pagal leidimo reikalavimus, bei mažinti 
vandens ar vėjo eroziją tiek, kiek tai 
techniškai įmanoma ir ekonomiškai 
įgyvendinama;

Justification

Reinstates amendment 46 from first reading. Community obligations for the conservation of 
habitat and species affect land-use and should be considered in the location of a waste 
facility. Note that the paragraph refers to “waste facilities” and not to the actual “extractive 
activities”, which means that their location would not be determined by the presence of the 
mineral ores etc.

Pakeitimas 21
11 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca) būtų sudarytos tinkamos sąlygos 
nepriklausomam atliekų įrenginio 
projekto, vietos ir statybos patvirtinimui, 
kurį prieš pradedant veikti įrenginiui 
atliktų ekspertas, nedirbantis 
eksploatuojančioje bendrovėje. Tokio 
nepriklausomo patvirtinimo ataskaitos 
pateikiamos kompetentingai institucijai, 
kuri jas naudoja patvirtinti atliekų 
įrenginio projektą, vietą ir statybą;

Justification

Reinstates amendment 48 from first reading. External, independent scrutiny reported directly 
to the competent authority is crucial in order to ensure the safety of the waste facility.

Pakeitimas 22
12 straipsnio 5 dalies ba punktas (naujas)

ba) kur reikia, būtų pastatyti pasyvūs ar 
aktyvūs vandens apdorojimo įrenginiai, 
siekiant užkirsti kelią užterštų 

     
1 1979 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 80/68/EEB dėl požeminio vandens apsaugos nuo tam tikrų 
pavojingų medžiagų keliamos taršos (OL L 20, 1980 1 26, p. 43). Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 
91/692/EEB (OL L 377, 1991 12 31, p. 48).



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

PR\564271LT.doc 19/25 PE 357.661v01-00

LT

nutekamųjų skysčių migracijai iš 
įrenginio į pratekančius gruntinius 
vandenis ar paviršines vandens 
struktūras.

Justification

Reinstates amendment 55 from first reading. The points above are concerned only with 
physical stability and preventing erosion by excessive runoff.  In most cases, care will also 
need to be taken with respect to quality of water, and passive or active treatment is often 
necessary to this end.

Pakeitimas 23
12 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Kompetentingos institucijos nustatytu 
dažnumu ir atvejais veiklos vykdytojas, 
vadovaudamasis surinktais duomenimis, 
praneša kompetentingoms institucijoms 
visus stebėsenos rezultatus, kuriais 
įrodoma, jog laikomasi leidime nurodytų 
sąlygų ir kaupiama vis daugiau 
informacijos apie atliekas ir atliekų 
įrenginyje vykstančius procesus.

Kompetentingos institucijos nustatytu 
dažnumu ir atvejais, bet kuriuo atveju ne 
rečiau kaip kartą per metus, veiklos 
vykdytojas, vadovaudamasis surinktais 
duomenimis, praneša kompetentingoms 
institucijoms visus stebėsenos rezultatus, 
kuriais įrodoma, jog laikomasi leidime 
nurodytų sąlygų ir kaupiama vis daugiau 
informacijos apie atliekas ir atliekų 
įrenginyje vykstančius procesus.

Justification

Reinstates amendment 56 from first reading. Self-explanatory. 

Pakeitimas 24
13 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1.  Kompetentinga institucija įsitikina, kad 
veiklos vykdytojas ėmėsi būtinų priemonių 
siekdamas:

1.  Kompetentinga institucija įsitikina, kad 
veiklos vykdytojas ėmėsi būtinų 
priemonių, reikalingų atitikti Bendrijos 
aplinkosaugos standartus, ypač užkirsti 
kelią esamos vandens būklės blogėjimui 
pagal Direktyvą 2000/60/EB, be kita ko, 
siekdamas:
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Justification

Reinstates amendment 58 from first reading.

Pakeitimas 25
13 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

ba) surinkti užterštą vandenį ir 
nutekamuosius skysčius;

Justification

Reinstates amendment 61 from first reading.

Pakeitimas 26
13 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Kasybos ertmių atveju, įskaitant 
požemines ertmes ir užpiltų paviršinių 
gręžinių ertmes, kurioms po uždarymo 
leidžiama užsipildyti vandeniu, veiklos 
vykdytojas imasi reikiamų priemonių 
užkirsti kelią vandens būklės blogėjimui ir 
dirvožemio taršai bei teikia 
kompetentingai institucijai informaciją 
bent prieš šešis mėnesius iki numatomo 
vandens šalinimo iš ertmių nutraukimo 
apie:
a) kasybos ertmių išsidėstymą, aiškiai 
pažymėdamas tas, kurioms bus leidžiama 
užsipildyti nutraukus vandens šalinimą, ir 
geologinius elementus;
b) vandens, aptikto kasybos ertmėse bent 
per paskutinius dvejus darbo metus, 
kiekio ir kokybės suvestinę;
c) prognozes dėl galimų taršos emisijų iš
kasybos ertmių poveikio gruntiniams ir 
paviršiniams vandenims, įskaitant emisijų 
vietą ir kiekį, ir planus sumažinti tokias 
emisijas bei atitaisyti jų padarytą žalą;
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d) pasiūlymus dėl ertmių užsipildymo 
proceso stebėsenos, nes tai iš anksto leis 
žinoti apie poreikį imtis žalos mažinimo 
priemonių.

Justification

Reinstates amendment 65 from first reading. Volumetrically, the EU has far more problems 
with pollution from abandoned mine excavation voids than from extractive waste, and this 
legacy will never be dealt with adequately as long as each Member State is entirely free to 
ignore the problem. Therefore, voids should also be subject to adequate controls. The 
provisions needed to deal with mine void pollution are not onerous (they already exist in UK 
law, for instance, and have been implemented there for 5 years at no great expense or 
inconvenience to the industry, but at great benefit to decision-making by the regulators.

Pakeitimas 27
14 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Prieš prasidedant bet kokiai veiklai, 
susijusiai su kasybos atliekų kaupimu 
atliekų įrenginyje, kompetentinga 
institucija reikalauja finansinės garantijos 
(pavyzdžiui, finansinio užstato forma, 
įskaitant pramonės finansuojamus 
savitarpio garantijų fondus) arba
lygiavertės priemonės pagal procedūras, 
dėl kurių turi nuspręsti valstybės narės, 
tam, kad:

1. Prieš prasidedant bet kokiai veiklai, 
susijusiai su kasybos atliekų kaupimu 
atliekų įrenginyje, kompetentinga 
institucija reikalauja finansinės garantijos 
(pavyzdžiui, finansinio užstato arba 
lygiavertės priemonės, įskaitant pramonės 
finansuojamus savitarpio garantijų fondus) 
pagal procedūras, dėl kurių turi nuspręsti 
valstybės narės, o jas patvirtinti Komisija
tam, kad:

Justification

Reinstates amendment 66 from first reading.

Pakeitimas 28
14 straipsnio 1 dalies b punktas

b) fondai teritorijos rekultivavimui būtų 
lengvai pasiekiami bet kuriuo metu.

b) fondai teritorijos ir atliekų įrenginio 
paveiktos žemės rekultivavimui būtų 
lengvai pasiekiami bet kuriuo metu.

Justification

The definition of “rehabilitation” in the Council text makes it crystal clear that this is to treat 
“the land affected by a waste facility”. This change is needed to ensure that the guarantee 



Vertimas pagal sutartį
PE 357.661v01-00 22/25 Vertimas pagal sutartį

PR\564271LT.doc

LT

covers rehabilitation of all land affected by the waste facility, as was the case in the original 
proposal of the Commission.

Pakeitimas 29
14 straipsnio 3 dalis

3. Garantijos dydis turi būti tinkamai 
patikslintas pagal atliekų įrenginyje 
būtinus atlikti rekultivavimo darbus.

3. Garantijos dydis turi būti tinkamai ir 
periodiškai tikslinamas pagal atliekų 
įrenginyje ir atliekų įrenginio paveiktoje 
žemėje būtinus atlikti rekultivavimo 
darbus.

Justification

Reinstates original text of the Commission. The definition of “rehabilitation” in the Council 
text makes it crystal clear that this is to treat “the land affected by a waste facility”. This 
change is needed to ensure that the guarantee covers rehabilitation of all land affected by the 
waste facility, as was the case in the original proposal of the Commission

Pakeitimas 30
20 straipsnis

Uždarytų atliekų įrenginių sąrašas Uždarytų teritorijų sąrašas
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
sudarytas ir reguliariai atnaujinamas jų 
teritorijoje esančių uždarytų atliekų 
įrenginių, įskaitant apleistus atliekų 
įrenginius, kurie kelia rimtą neigiamą
poveikį aplinkai arba vidutiniu ar 
artimiausiu laikotarpiu gali kelti rimtą 
grėsmę žmonių sveikatai arba aplinkai, 
sąrašas. Toks sąrašas, su kuriuo 
visuomenei turi būti sudaryta galimybė 
susipažinti, turi būti parengtas per 
ketverius metus nuo*, atsižvelgiant į 21 
straipsnyje nurodytą metodiką, jei tokia 
yra.

Valstybės narės užtikrina, kad:

1) per trejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo būtų sudarytas jų teritorijoje 
esančių uždarytų teritorijų (įskaitant
nenaudojamus įrenginius) sąrašas. 

  
* 25 straipsnio 1 dalyje nurodyta data.
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Tokiame sąraše, su kuriuo visuomenei turi 
būti sudaryta galimybė susipažinti, 
pateikiama informacija bent jau apie:
a) geologinę teritorijos vietą;
b) anksčiau iškasto mineralo ar mineralų 
tipą;
c) teritorijoje esančių atliekų tipus;
d) fizinį ir cheminį teritorijos stabilumą;
e) tai, ar susidaro rūgštiniai ar šarminiai 
teršalai arba metalų koncentracija;
f) teritorijos aplinkosaugines sąlygas, 
ypač atsižvelgiant į dirvožemio, paviršinių 
vandenų, įskaitant pabaseinius ir 
gruntinius vandenis, ir jų surinkimo ploto 
kokybę;
2) teritorijos, išvardytos 1 punkte 
paminėtame sąraše, būtų klasifikuojamos 
pagal jų poveikio žmogaus sveikatai ir 
aplinkai laipsnį. Taigi viršutinėje sąrašo 
dalyje atsirastų uždarytos teritorijos, 
keliančios rimtą neigiamą poveikį 
aplinkai arba vidutiniu ar artimiausiu 
laikotarpiu galinčios kelti rimtą grėsmę 
žmonių sveikatai, aplinkai ir (arba) turtui. 
Sąrašo apačioje išsirikiuotų teritorijos, 
nekeliančios žymaus neigiamo poveikio 
aplinkai ir negalinčios ateityje kelti 
grėsmės žmonių sveikatai, aplinkai ir 
(arba) turtui;
3) per ketverius metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo būtų pradėtas viršutinėje 
dalyje suklasifikuotų teritorijų 
rekultivavimas siekiant įvykdyti 
Direktyvos 75/442/EEB 4 straipsnio 
reikalavimus. Kai kompetentinga 
institucija negali užtikrinti, kad visos 
reikiamos rekultivavimo priemonės būtų 
pradedamos tuo pačiu metu, ši institucija 
turi teisę nuspręsti, kurios teritorijos turi 
būti rekultivuojamos pirmiausiai;
4) finansines 3 punkte numatyto 
reikalavimo laikymosi išlaidas apmokėtų 
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atliekų gamintojas, jei jis žinomas ir 
pasiekiamas. Jei atliekų gamintojas 
nežinomas arba nepasiekiamas, taikomos 
nacionalinės arba Bendrijos nuostatos dėl 
atsakomybės.

Justification

Reinstates amendment 71 from first reading. There is currently no EU-wide reliable 
information about the number and location of closed/abandoned waste facilities. Member 
States need to draw up an inventory of all of these facilities. Remediation of serious negative 
environmental impacts resulting from closed/abandoned sites, in particular in Central and 
Eastern Europe, has to be ensured (which the Council has totally ignored in its Common 
Position). Lack of proper closure procedures, if any, at the time of closure makes already 
closed or abandoned waste facilities an unmanaged burden of the past, veritable “time 
bombs”, with accidents waiting to happen on top of the everyday pollution they cause. 

Pakeitimas 31
21 straipsnio 1 dalis

1. Komisija, 23 straipsnyje nurodytam 
komitetui padedant, užtikrina, kad 
valstybės narės tinkamai keistųsi technine 
ir moksline informacija, kad būtų 
plėtojama metodika, susijusi su:

1. Komisija, 23 straipsnyje nurodytam 
komitetui padedant, užtikrina, kad 
valstybės narės tinkamai keistųsi technine 
ir moksline informacija, kad būtų 
plėtojama metodika, susijusi su 20 
straipsnio įgyvendinimu.

a) 20 straipsnio įgyvendinimu;
b) 20 straipsnyje nurodytų uždarytų 
atliekų įrenginių rekultivavimu, siekiant 
atitikti 4 straipsnio reikalavimus.
Naudojant tokią metodiką nustatoma 
tinkamiausia rizikos įvertinimo tvarka ir 
veiksmai padėčiai ištaisyti, atsižvelgiant į 
Europos geologinių, hidrogeologinių ir 
klimato sąlygų įvairovę.

Naudojant tokią metodiką nustatoma 
tinkamiausia rizikos įvertinimo tvarka ir 
veiksmai padėčiai ištaisyti, atsižvelgiant į 
Europos geologinių, hidrogeologinių ir 
klimato sąlygų įvairovę.

Justification

To be consistent with the changes of Article 20.

Pakeitimas 32
24 straipsnio 2a dalis (nauja)
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2a. Nepažeisdamos 1 dalies reikalavimų, 
valstybės narės užtikrina, kad nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo, nepaisant 1 dalyje 
paminėto atliekų įrenginio uždarymo, 
veiklos vykdytojas:
a) užtikrina, kad aptariamas įrenginys 
būtų eksploatuojamas ir uždarymo atveju 
valdomas taip, kad netrukdytų vykdyti 
direktyvos ir kitų taikytinų Bendrijos 
teisės aktų, įskaitant Direktyvą 
2000/60/EB, reikalavimų;
b) užtikrina, kad aptariamas įrenginys 
nesukeltų paviršinių vandenų arba 
gruntinių vandenų būklės pablogėjimo 
pagal Direktyvą 2000/60/EB arba 
neužterštų dirvožemio nutekamaisiais 
skysčiais, užterštu vandeniu, kitais 
skysčiais arba kietomis, skystos masės 
pavidalo ar skystomis atliekomis;
c) imasi reikiamų priemonių atitaisyti 
pažeidimų pagal b punktą pasekmes, kad 
būtų laikomasi taikytinų Bendrijos teisės 
aktų, įskaitant Direktyvą 2000/60/EB.

Justification

Reinstates amendment 74 from first reading. With regard to existing Community 
environmental policy and legislation, no further deterioration should occur from the moment 
of the entry into force of this Directive and existing impacts should be addressed.

It is, therefore, legitimate and necessary to ensure that no “existing” facility will cause 
negative environmental impact. This is the only way to improve the situation and fulfil 
Articles 1 and 4 of the proposed Directive in the long run.

Pakeitimas 33
24 straipsnio 3 dalis

3. 5–11 straipsniai, 12 straipsnio 1, 2, 5 ir 
6 dalys, 13 straipsnio 4 ir 5 dalys ir 14 
straipsnio 1–3 dalys netaikomos tiems 
atliekų įrenginiams:

išbraukta
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- kurie nustojo priimti atliekas prieš*,
- kurių uždarymo procedūros baigiamos 
pagal taikomus Bendrijos arba 
nacionalinės teisės aktus ar 
kompetentingos institucijos patvirtintas 
programas, ir
- kurie bus galutinai uždaryti iki 2010 m. 
gruodžio 31 d.
Valstybės narės praneša apie tokius 
atvejus Komisijai iki**** ir užtikrina, kad 
šie įrenginiai būtų valdomi tokiu būdu, 
kuris nedarytų poveikio šios direktyvos ir 
kitų Bendrijos teisės aktų, įskaitant 
Direktyvą 2000/60/EB, tikslų siekimui.

Justification

Council’s text is inconsistent as we should all try to prevent “hasty” extractive waste facility 
closures and the resulting environmental and associated human health impacts. This 
Directive is being adopted in order to better manage extractive waste facilities and protect 
people and the environment from their impacts. It should not encourage a 'rash' of hasty 
closures of “existing” facilities to avoid application of important provisions. It does not make 
for good environmental practice to legislate only for closure of waste facilities that do not yet 
exist, while somehow overlooking those already in operation.

Pakeitimas 34
25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję iki*, 
įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos 
nedelsdamos praneša Komisijai.

____
* 24 mėnesiai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję iki*, 
įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos 
nedelsdamos praneša Komisijai.

____
* 18 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

Justification

18 months should be enough to adopt national provisions to comply with this Directive, as 
suggested in the Commission proposal. In view of the urgent need to cover existing EU 

  
**** Trys mėnesiai nuo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.
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legislative gaps and prevent further extractive waste spills and their aftermath across Europe, 
transposition time should not be extended beyond that.

Pakeitimas 35
II priedo 1 punktas

1) kaupiamų atliekų tikėtinų fizinių ir
cheminių savybių trumpu ir ilgu laikotarpiu 
aprašymas, ypač dėl jų stabilumo 
paviršiaus atmosferos/meteorologinėmis 
sąlygomis;

1) kaupiamų atliekų tikėtinų fizinių, 
cheminių ir radiologinių savybių trumpu ir 
ilgu laikotarpiu aprašymas, ypač dėl jų 
stabilumo paviršiaus 
atmosferos/meteorologinėmis sąlygomis;

Justification

In order for the characterisation to be correct and complete, the radiological characteristics 
of the waste have to be included.

Pakeitimas 36
III priedas

Atliekų įrenginiui suteikiama A kategorija, 
jei:

Atliekų įrenginiui suteikiama A kategorija, 
jei:

- gedimas ar netinkama veikla, pavyzdžiui, 
sąvartos griuvimas ar dambos trūkimas, 
galėtų sukelti stambią avariją, 
vadovaujantis rizikos įvertinimu, kuriame 
atsižvelgiama į tokius veiksnius, 
pavyzdžiui, kaip esamas ar būsimas dydis, 
vieta ir atliekų įrenginio poveikis aplinkai; 
arba

- pažeidimo ar gedimo atveju negalima 
pagrįstai tikėtis, kad bus apsieita be 
žmonių žūties ir (arba) didelės žalos 
aplinkai, vadovaujantis rizikos įvertinimu, 
kuriame atsižvelgiama į tokius veiksnius, 
pavyzdžiui, kaip esamas ar būsimas dydis, 
vieta ir atliekų įrenginio poveikis aplinkai; 
arba

- jame yra atliekų, kurios klasifikuojamos 
kaip pavojingos pagal Direktyvą 
91/689/EEB, viršijančios tam tikrą lygį; 
arba

- jame yra atliekų, kurios klasifikuojamos 
kaip pavojingos pagal Direktyvą 
91/689/EEB, arba

- jame yra medžiagų ar preparatų, kurie 
klasifikuojami kaip pavojingi pagal 
Direktyvą 67/548/EEB arba 1999/45/EB, 
viršijantys tam tikrą lygį.

- jame yra medžiagų ar preparatų, kurie 
klasifikuojami kaip pavojingi pagal 
Direktyvą 67/548/EEB arba 1999/45/EB.
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Justification

Reinstates amendment 76 from first reading (and amendment 77 and 78 that were considered 
to be linguistic for the first reading Plenary vote). Council’s text weakens the classification 
criteria for the most dangerous - Category A - extractive waste facilities and this is 
unacceptable. It reverses the burden of proof relating to how the results of the risk analysis 
should be used. The change proposed here corrects that.


	564271lt.doc

