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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 pakeitimų tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą dėl atliekų vežimo
(15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (15311/4/2004 – C6-0223/2005),

– atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos 
Parlamentui ir Tarybai (KOM(2003)0379)2,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymo pakeitimus (KOM(2004)0172))3,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

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

1. pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2. paveda savo Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
9 konstatuojamoji dalis

(9) Ginkluotojų pajėgų ar pagalbos 
organizacijų atliekų vežimui šis 
reglamentas neturėtų būti taikomas, kai 
šios atliekos importuojamos į Bendriją tam 
tikrose situacijose (įskaitant tranzitą 
Bendrijoje, kai atliekos įvežamos į 
Bendriją). Tokio vežimo atveju turėtų būti 
laikomasi tarptautinės teisės ir tarptautinių 
susitarimų reikalavimų. Tais atvejais, kai 
atliekos tranzitu vežamos per valstybę 

(9) Ginkluotojų pajėgų ar pagalbos 
organizacijų atliekų vežimui šis 
reglamentas neturėtų būti taikomas, kai 
šios atliekos importuojamos į Bendriją tam 
tikrose situacijose (įskaitant tranzitą 
Bendrijoje, kai atliekos įvežamos į 
Bendriją). Tokio vežimo atveju turėtų būti 
laikomasi tarptautinės teisės ir tarptautinių 
susitarimų reikalavimų. Tokiais atvejais 
apie vežimą ir paskirties vietą turėtų būti iš 

  
1 OL C 87 E, 2004.04.07, psl. 281.
2 OL C ... / Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
3 OL C ... / Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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narę į paskirties šalį Bendrijoje, kur 
atliekos panaudojamos ar šalinamos, apie 
vežimą ir paskirties vietą turėtų būti iš 
anksto informuojamos tranzito 
kompetentinga institucija ir paskirties 
kompetentinga institucija.

anksto informuojamos kokia nors tranzito 
kompetentinga institucija ir Bendrijai 
priklausančios paskirties šalies 
kompetentinga institucija.

Pagrindimas

Bendrijai priklausančios paskirties šalies kompetentinga institucija turėtų būti iš anksto 
informuojama apie siuntą ir kur ji vežama, netgi ir tais atvejais, kai siunta nevežama tranzitu 
per valstybę narę (pvz., atgabenama į valstybę narę lėktuvu).

Pakeitimas 2
1 straipsnio 3 dalies b punktas

b) lėktuvuose susidariusioms atliekoms, 
kol jos iškraunamos tam, kad būtų 
panaudotos arba pašalintos;

b) automobiliuose, traukiniuose,
lėktuvuose ir laivuose susidariusioms 
atliekoms, kol jos iškraunamos tam, kad 
būtų panaudotos arba pašalintos;

Pagrindimas

Ši išimtis turėtų būti taikoma ne tik lėktuvuose, bet ir visose kitose transporto priemonėse 
susidariusioms atliekoms, nes priešingu atveju šio reglamento reikalavimai būtų 
neproporcingi atliekų, kurios susidaro ne lėktuvuose, o kitose transporto priemonėse, 
atžvilgiu.

Pakeitimas 3
1 straipsnio 3 dalies d punktas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 11 
pakeitimą.

Nėra jokios pateisinamos priežasties, dėl kurios šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
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gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, kurie pagal Direktyvos 75/442/EEB 1 straipsnyje 
pateiktą apibrėžimą yra laikomi atliekomis. Direktyva 75/442EEB ir šis reglamentas yra 
vienas kitą papildantys teisės aktai, reglamentuojantys visas atliekas. Reglamentas (EB) Nr. 
1774/2002 visų pirma nustato sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams ir 
tam tikra apimtimi reglamentuoja gyvūninės kilmės šalutinių produktų atliekų 
aplinkosauginius aspektus. Norint, kad šios atliekos būtų gabenamos aplinkosaugos požiūriu 
tinkamu būdu ir atsakingai, joms turėtų būti taikomas šis reglamentas.

Pakeitimas 4
1 straipsnio 3 dalies g punktas

g) į Bendriją įvežant atliekas, susidariusias 
ginkluotosioms pajėgoms ar paramos 
organizacijoms vykdant taikos atgavimo ar 
palaikymo operacijas bei krizinės padėties 
metu, kai šias atliekas susijusios 
ginkluotosios pajėgos ar paramos 
organizacijos, arba kas nors jų vardu, 
tiesiogiai ar netiesiogiai siunčia į paskirties 
šalį. Tuo atveju, kai panaudojimui ar 
šalinimui skirta siunta į paskirties šalį 
vežama tranzitu per valstybę narę, 
kompetentingoms tranzito ir paskirties 
institucijoms apie siuntą ir jos paskirties 
vietą pranešama iš anksto.

g) į Bendriją įvežant atliekas, susidariusias 
ginkluotosioms pajėgoms ar paramos 
organizacijoms vykdant taikos atgavimo ar 
palaikymo operacijas bei krizinės padėties 
metu, kai šias atliekas susijusios 
ginkluotosios pajėgos ar paramos 
organizacijos arba kas nors jų vardu 
tiesiogiai ar netiesiogiai siunčia į paskirties 
šalį. Tokiu atveju bet kokioms
kompetentingoms tranzito ir Bendrijoje 
esančioms paskirties institucijoms apie 
siuntą ir jos paskirties vietą pranešama iš 
anksto.

Pagrindimas

Bendrijai priklausančios paskirties šalies kompetentinga institucija turėtų būti iš anksto 
informuojama apie siuntą ir kur ji vežama, netgi ir tais atvejais, kai siunta nevežama tranzitu 
per valstybę narę (pvz., atgabenama į valstybę narę lėktuvu).

Pakeitimas 5
1 straipsnio 5 dalies a punktas (naujas)

5a) Per 18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija Direktyvos 
75/442/EEB su visais jos pakeitimais 18 
straipsnyje nustatyta tvarka parengia 
gaires, padedančias nustatyti, kada laivas 
arba transporto priemonė tampa atlieka 
pagal Direktyvos 75/442/EEB 1 straipsnio 
a dalį.
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Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 
112 pakeitimą. 

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

Pakeitimas 6
3 straipsnio 2 dalis

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

2. Kaip nustatyta 18 straipsnyje, toliau 
nurodytam ir panaudojimui skirtų atliekų 
vežimui, jei vežama daugiau kaip 20 
kilogramų atliekų, taikomas bendras 
reikalavimas, kad jas lydėtų tam tikra 
informacija:

Pagrindimas

Reikalavimas sudaryti sutartį, taip pat kad 3 straipsnio 2 dalyje minimas atliekas lydėtų VII 
priede nustatytas dokumentas, yra neproporcingas, kai gabenami nedideli atliekų kiekiai. 
Nedideli kiekiai gali būti siunčiami paštu, taip pat grąžinamoje taroje arba jas gali vežtis 
sieną kertantys asmenys (pvz., kaip pakuotės atliekas arba kaip seną laikraštį).

Pakeitimas 7
3 straipsnio 5 dalis

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

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

Pagrindimas

Buitinės atliekos ir buitinių atliekų deginimo proceso likučiai – tai vienintelės atliekų 
kategorijos, išvardytos Bazelio konvencijos II priede, todėl joms taikoma speciali tvarka. Tai 
atitinka bendrosios pozicijos 26 konstatuojamąją dalį. Be to, priėmus šį pakeitimą būtų 
išspręstas opus klausimas, kuris ne kartą buvo keltas Europos Teisingumo Teisme norint 
pamėginti nustatyti, kas yra šių atliekų „panaudojimo operacija“ ir kas yra „šalinimo 
operacija“.

Pakeitimas 8
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

5a. Draudžiama vežti atliekas, skirtas 
maišymui, perpakavimui, perkėlimui į 
kitas transporto priemones, laikymui ar 
kitokioms operacijoms, kurios nėra 
laikomos galutiniu šalinimu arba 
galutiniu panaudojimu. 

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 21 
pakeitimą. 

„Tarpinis šalinimas“ arba „tarpinis panaudojimas“ tik sukeltų neaiškumų. Kai atliekos 
pirmiausia turi būti laikomos ilgą laiką, maišomos ar perpakuojamos, kyla tvarkymo sunkumų 
ir atsiranda galimybių sukčiauti. Reiktų panaikinti kuo daugiau paskatų mažaverčiam 
tarpiniam perdirbimui, pvz., rūšiavimui ar kitokio pobūdžio tvarkymui, kai nėra paprasta 
patikrinti, ar tai daroma tinkamai. Be to, nesuvokiama, kad vienos valstybės narės atliekas 
būtų draudžiama laikyti, perpakuoti ir maišyti toje valstybėje narėje (tai prieštarautų 
pasikliovimo savo pačių išgalėmis principui). Jei jos skirtos galutiniam šalinimui, jas išvežti 
būtų galima ir vėliau.

Priėmus šį pakeitimą, galima išbraukti 5 straipsnio 4 dalį, 6 straipsnio 6 dalį ir 15 straipsnį. 

Pakeitimas 9
4 straipsnio 4 a punktas (naujas)

4a) Išvežimas įvykdytas tuomet, kai šalyje, 
į kurią atliekos buvo įvežtos, jos buvo 
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galutinai pašalintos arba galutinai 
panaudotos. 

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 
84/rev pakeitimą. 

Išvežimo pabaiga aiškiai apibrėžta, kad nekiltų kokių nors nesusipratimų. 

Pakeitimas 10
4 straipsnio 6 punktas

6) Pranešimo apimtis: 6) Pranešimo apimtis:
Pranešimas apima atliekų išsiuntimą iš 
pirminės jų išsiuntimo vietos, įskaitant jų 
tarpinį ir ne tarpinį panaudojimą ar 
šalinimą.

Pranešimas apima atliekų išsiuntimą iš 
pirminės jų išsiuntimo vietos, įskaitant jų 
panaudojimą ar šalinimą.

Jei tolimesnės tarpinės ir ne tarpinės 
operacijos vykdomos kitoje šalyje nei 
pirma paskirties šalis, ne tarpinė 
operacija ir jos paskirties vieta nurodomos 
pranešime bei taikomas 15 straipsnio f 
punktas.
Vienu pranešimu apimamas tik vienas 
atliekų identifikavimo kodas, išskyrus: 

Vienu pranešimu apimamas tik vienas 
atliekų identifikavimo kodas.

a) atliekas, kurios III, IIIB, IV ar IVA 
prieduose neklasifikuojamos vienu atskiru 
įrašu. Šiuo atveju nurodomas tik vienas 
atliekų tipas;
b) mišrias atliekas, kurios III, IIIB, IV ar 
IVA prieduose neklasifikuojamos vienu 
atskiru įrašu, jei jos nenurodytos IIIA 
priede. Šiuo atveju kiekvienos atliekų 
frakcijos kodas nurodomas pagal 
svarbumą.

Pagrindimas

Grąžina pirminę Komisijos pasiūlymo formuluotę.

Išbraukus 15 straipsnį, tarpines operacijas reiktų išbraukti ir iš šios dalies. 
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Jei pranešime būtų galima nurodyti daugiau nei vieną įrašą apie atliekas, kiltų neaiškumų ir 
būtų skatinamas atliekų maišymas. Todėl reikia užkirsti kelią tokiai galimybei.

Pakeitimas 11
5 straipsnio 4 dalis

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

Išbraukta.

a) įsipareigojimas pagal 15 straipsnio d 
punktą ir prireikus 15 straipsnio e punktą 
pateikti pagal pranešimą ir jame 
nustatytas sąlygas bei šio reglamento 
reikalavimus atlikto atliekų panaudojimo 
ar šalinimo pažymėjimus; ir
b) kai taikytina, įsipareigojimas pateikti 
pirminio išsiuntimo šalies pirminei 
išsiuntimo kompetentingai institucijai 
pranešimą pagal 15 straipsnio f punkto ii 
papunktį.

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 26 
pakeitimą. 

Išbraukus 15 straipsnį, tarpines operacijas reiktų išbraukti ir iš šios dalies. 

Pakeitimas 12
6 straipsnio 6 dalis

6. Nukrypstant nuo 4 dalies nuostatų, jei 
atliekų vežimas yra skirtas tarpinėms 
panaudojimo ar šalinimo operacijoms, o 
tolesnės jų panaudojimo ar šalinimo 
operacijos yra atliekamos paskirties 
šalyje, finansinė garantija arba lygiavertis 
draudimas gali būti grąžinamas, kai 
atliekos išvežamos iš tarpinio įrenginio, o 
pranešėjas pateikia įrodymą, kad tarpinė 
operacija yra baigta. Tai įrodoma 
pateikiant 15 straipsnio d punkte nurodytą 
pažymėjimą. Šiuo atveju bet kokiam 

Išbraukta.
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tolesniam atliekų vežimui į panaudojimo 
ar šalinimo įrenginį reikalinga nauja 
finansinė garantija arba lygiavertis 
draudimas, nebent paskirties 
kompetentinga institucija sutinka, kad ši 
finansinė garantija ar lygiavertis 
draudimas yra nebūtini. Tokiu atveju 
paskirties kompetentinga institucija 
atsako už prievoles, atsirandančias 
neteisėto vežimo atveju, arba už atliekų 
grąžinimą, kai numatytas vežimas, 
tolesnis panaudojimas ar šalinimas negali 
būti užbaigti taip, kaip numatyta. 

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 
85/rev pakeitimą. 

Išbraukus 15 straipsnį, tarpines operacijas reiktų išbraukti ir iš šios dalies.

Pakeitimas 13
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Įrenginys, į kurį atliekos 
pakraunamos, turi registruoti, kiek 
atliekų patenka į kiekvieną tvarkymo 
liniją ir kiekvieną tvarkymo linijos skyrių 
ir kiek iš jų išeina.

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 32 
pakeitimą. 

Norint užtikrinti, kad būtų faktiškai panaudojama kuo daugiau atliekų, visi įrenginiai turėtų 
registruoti tokius duomenis. 

Pakeitimas 14
10 straipsnio 4 b dalis (nauja)

4b. Siunčiančioji arba paskirties šalies 
institucijos gali pareikalauti priimančiąją 
įmonę rengti reguliarias (pvz., mėnesines) 
tam tikroje linijoje gautų / sutvarkytų 
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atliekų suvestines; šios suvestinės turi būti 
pasirašytos juridiškai už įmonę atsakingo 
asmens ir atitinkamoms institucijoms 
išsiųstos per vieną mėnesį. 
Gautų / sutvarkytų atliekų suvestinėse turi 
būti nurodyti visi į kiekvieną tvarkymo 
liniją įvežamų ir iš jos išvežamų atliekų 
kiekiai, kad atitinkama institucija galėtų 
patikrinti, ar laikomasi pranešime 
nurodytų planų, ir galėtų neleisti gabenti 
kitų siuntų, jei būtų nustatyta neatitikimų. 

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 33 
pakeitimą. 

Šios nuostatos tikslas – reikalauti pateikti informaciją, kad kompetentingos institucijos galėtų 
atlikti veiksmingus atliekų srautų ir naudotų tvarkymo metodų patikrinimus pagal išduotus 
leidimus. 

Pakeitimas 15
11 straipsnio 1 dalies (g)(i) punktas

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

i) kad būtų įgyvendintas pakankamumo 
principas nacionaliniu lygiu; 

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 37 
pakeitimą. 

Kol kas Bendrija nesiėmė jokių veiksmų sukurti pakankamą, integruotą šalinimo įrenginių 
tinklą, kad galėtų pasikliauti savo išgalėmis, t. y. Bendrijos lygmeniu kol kas nebuvo padaryta 
nieko, kad būtų galima pasikliauti savomis išgalėmis. Tam tikrų veiksmų buvo imtasi tik 
valstybėse narėse (ir tai ne visose). Todėl nelogiška remtis pakankamumo principu, kai iš 
tikrųjų jo nesilaikoma.

Pakeitimas 16
11 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

ha) kad atliekos, skirtos maišymui, 
perpakavimui, perkėlimui į kitas 
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transporto priemones, laikymui 
(tarpiniam šalinimui) arba kitoms 
operacijomis, kurios nėra laikomos 
galutiniu šalinimu;

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 34 
pakeitimą. 

„Tarpinis šalinimas“ arba „tarpinis panaudojimas“ tik sukeltų neaiškumų. Kai atliekos 
pirmiausia turi būti laikomos ilgą laiką, maišomos ar perpakuojamos, kyla tvarkymo sunkumų 
ir atsiranda galimybių sukčiauti. Todėl geriausia būtų tokias tarpvalstybines atliekų siuntas iš 
viso uždrausti. Jei jos vis dėlto būtų leidžiamos, turėtų ir toliau būti keliama sąlyga, kad jos 
būtų greitai pašalintos arba panaudotos. Reiktų panaikinti kuo daugiau paskatų mažaverčiam 
tarpiniam perdirbimui, pvz., rūšiavimui ar kitokio pobūdžio tvarkymui, kai nėra paprasta 
patikrinti, ar tai daroma tinkamai. Be to, nesuvokiama, kad vienos valstybės narės atliekas 
būtų draudžiama laikyti, perpakuoti ir maišyti toje valstybėje narėje (tai prieštarautų 
pasikliovimo savo pačių išgalėmis principui). Jei jos skirtos galutiniam šalinimui, jas išvežti 
būtų galima ir vėliau.

Pakeitimas 17
11 straipsnio 1 dalies hb punktas (naujas)

hb) kad atliekos yra maišytos 
komunalinių ūkių atliekos, surinktos iš 
privačių namų ūkių (20 03 01 eilutė)

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 80 
pakeitimą. 

Privačių namų ūkių atliekos neturėtų būti gabenamos, nebent tai būtų būtina. Visą 
atsakomybę už šias nevienarūšes atliekas turėtų prisiimti pačios valstybės narės, kurios turėtų 
būti skatinamos savo namų ūkių atliekų problemas spręsti savomis išgalėmis pagal Atliekų 
pagrindų direktyvos 75/442/EEB 5 straipsnį. Todėl joms pagal taisykles dėl šalinimui skirtų 
atliekų turi būti suteikta galimybė paprieštarauti namų ūkių atliekų gabenimui. Tai atitinka 3 
straipsnio 5 dalį ir tikrai neužkerta kelio bendradarbiavimui su kaimyninėmis šalimis. 

Pakeitimas 18A
11 straipsnio 2 dalis

2. Tranzito kompetentinga institucija (-os) 2. Tranzito kompetentinga institucija (-os) 
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per 30 dienų laikotarpį, nurodytą 1 dalyje, 
gali pareikšti pagrįstus prieštaravimus, 
vadovaudamasi (-osis) tik 1 straipsnio b, c 
ir f punktais.

per 30 dienų laikotarpį, nurodytą 1 dalyje, 
gali pareikšti pagrįstus prieštaravimus, 
vadovaudamasi (-osi) tik 1 straipsnio b, c, 
d ir f punktais.

Pagrindimas

Tranzito Bendrijoje kompetentingos institucijos turėtų turėti teisę pareikšti prieštaravimus, ir 
jei pranešėjas arba gavėjas prieš tai nesilaikė 15 ir 16 straipsnio reikalavimų. Tai ypač 
svarbu, kai atliekos gabenamos tranzitu per Bendriją. 

Pakeitimas 18B
11 straipsnio 5 dalis

5. Jeigu per 1 dalyje nurodytą 30 dienų 
laikotarpį prieštaravimą sukėlusios 
priežastys nepašalinamos, pranešimo 
galiojimas baigiasi. Tais atvejais, kai 
pranešėjas vis dar ketina vežti, 
parengiamas naujas pranešimas, jei visos 
atitinkamos kompetentingos institucijos ir 
pranešėjas nesutaria kitaip.

5. Jeigu per 1 dalyje nurodytą 30 dienų 
laikotarpį prieštaravimą sukėlusios 
priežastys nepašalinamos, pranešimo 
galiojimas baigiasi. Tais atvejais, kai 
pranešėjas vis dar ketina vežti, 
parengiamas naujas pranešimas.

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 40 
pakeitimą. 

Aiškumą geriausiai galima užtikrinti nauju pranešimu. Todėl, jei problemos dar neišspręstos, 
neprotinga leisti nukrypti nuo šio reikalavimo.

Pakeitimas 19
12 straipsnio 1 dalies c punktas

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

c) planuojamas atliekų vežimas ar 
panaudojimas išsiuntimo šalyje 
prieštarautų nacionaliniams teisės aktams 
dėl atliekų panaudojimo, įskaitant kai 
planuojamas atliekų vežimas būtų susijęs 
su atliekomis, skirtomis panaudoti 
įrenginyje, kuriam taikomi žemesni tam 
tikro atliekų srauto tvarkymo reikalavimai, 
nei taikomi išsiuntimo šalyje;
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rinkos funkcionavimą;
Šis punktas netaikomas, jeigu:
i) yra atitinkami Bendrijos teisės aktai, 
ypač susiję su atliekomis, ir jei 
reikalavimai, kurie yra tokio pat 
griežtumo kaip ir nustatyti Bendrijos 
teisės aktuose , buvo įdiegti nacionalinėje 
teisėje perkeliant šiuos Bendrijos teisės 
aktus;
ii) panaudojimo operacijos paskirties 
šalyje bus atliekamos tokiomis sąlygomis, 
kurios yra maždaug tokios pačios, kaip 
nustatytos išsiuntimo šalies įstatymais;
iii) apie kitus, nei nurodyti i punkte, 
išsiuntimo šalies įstatymus nebuvo 
pranešta pagal 1998 m. birželio 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 98/34/EB, nustatančios 
informacijos apie techninius standartus ir 
reglamentus teikimo tvarką ir su 
informacine visuomene susijusių 
paslaugų teikimo taisykles1 nuostatas, kai 
tai buvo būtina pagal šią direktyvą; arba

____________________________
1OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 
m. Stojimo Aktu.

Pagrindimas

Šios trys tokiu pagrindu daromos išimtys yra labai klaidinančios ir prieštaringos. Jos gali 
sukelti bereikalingų interpretacijų ir nesibaigiančių diskusijų, todėl jas reiktų išbraukti. 

Pakeitimas 20
12 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

ca) kad išsiuntimo šalis turi techninių 
pajėgumų ir reikiamų įrenginių savo 
pavojingoms atliekoms arba Bazelio 
konvencijos II priede išvardytoms 
atliekoms panaudoti aplinkosaugos 
požiūriu tinkamu būdu, kurie būtų ne 
prastesni už planuojamą panaudojimo 
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operaciją paskirties šalyje; arba

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 
117 pakeitimą. 

Atliekų vežimo reglamentas turėtų leisti valstybėms narėms vykdyti savo prievoles pagal 
Bazelio konvenciją. 

Pakeitimas 21
12 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

ea) kad jos nori pasinaudoti savo teise 
pagal Bazelio konvencijos 4 straipsnio 1 
dalį uždrausti įvežti pavojingas atliekas 
arba Bazelio konvencijos II priede 
išvardytas atliekas; arba

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 
116 pakeitimą. 

Atliekų vežimo reglamentas turėtų leisti valstybėms narėms pasinaudoti savo teisėmis pagal 
Bazelio konvenciją. 

Pakeitimas 22
12 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

(fa) planuojamas vežimas, atsižvelgiant į 
geografines sąlygas ar būtinybę tam 
tikroms atliekų rūšims naudoti 
specializuotus įrenginius, neatitinka 
Direktyvos 75/442/EEB 5 ir 7 straipsnių 
reikalavimų: 

i) kad būtų įgyvendintas pakankamumo 
principas nacionaliniu lygiu;

ii) kai šie įrenginiai turi šalinti atliekas iš 
artimesnio šaltinio, ir kompetentinga 
institucija šioms atliekoms teikia 
pirmenybę;
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iii) siekiant užtikrinti, kad atliekų vežimas 
atitiktų atliekų tvarkymo planus;

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 44 
pakeitimą. 

Pakeitimas 23
12 straipsnio 1 dalies g punktas

g) panaudojamų ir nepanaudojamų atliekų 
santykis, apskaičiuota medžiagų, kurios 
bus galutinai panaudotos, vertė arba 
panaudojimo kaštai ir nepanaudojamos 
frakcijos šalinimo kaštai nepateisina 
panaudojimo atsižvelgiant į ekonominius 
ir (arba) aplinkosaugos sumetimus;

g) panaudojamų ir nepanaudojamų atliekų 
santykis, apskaičiuota medžiagų, kurios 
bus galutinai panaudotos, vertė arba 
panaudojimo kaštai ir nepanaudojamos 
frakcijos šalinimo kaštai, atliekų 
kaloringumas, maišymas su kitų rūšių 
atliekomis, teršalų kiekis arba rizika, 
susijusi su teršalų patekimu į produktus, 
nepateisina panaudojimo atsižvelgiant į 
aplinkosaugos sumetimus; arba

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 82 
pakeitimą. 

EBTT savo sprendimo Bylos C-228/00 47 punkte nurodo, kad kaloringumo, kenksmingų 
medžiagų kiekio ir maišymo kriterijais galima remtis, kai pareiškiami prieštaravimai dėl 
fiktyvaus panaudojimo. Teisinio aiškumo sumetimais šio sprendimo esmė turėtų būti išdėstyta 
nuostatoje, nustatančioje pagrindus prieštaravimo pateikimui. 

Pakeitimas 24
12 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

ha) kad atliekos skirtos maišymui, 
perpakavimui, perkėlimui į kitas 
transporto priemones, laikymui 
(tarpiniam panaudojimui) arba kitoms 
operacijomis, kurios nėra laikomos 
galutiniu panaudojimu; arba
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Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 41 
pakeitimą. 

„Tarpinis šalinimas“ arba „tarpinis panaudojimas“ tik sukeltų neaiškumų. Kai atliekos 
pirmiausia turi būti laikomos ilgą laiką, maišomos ar perpakuojamos, kyla tvarkymo sunkumų 
ir atsiranda galimybių sukčiauti. Todėl geriausia būtų tokias tarpvalstybines atliekų siuntas iš 
viso uždrausti. Jei jos vis dėlto būtų leidžiamos, turėtų ir toliau būti keliama sąlyga, kad jos 
būtų greitai pašalintos arba panaudotos. Reiktų panaikinti kuo daugiau paskatų mažaverčiam 
tarpiniam perdirbimui, pvz., rūšiavimui ar kitokio pobūdžio tvarkymui, kai nėra paprasta 
patikrinti, ar tai daroma tinkamai. Be to, nesuvokiama, kad vienos valstybės narės atliekas 
būtų draudžiama laikyti, perpakuoti ir maišyti toje valstybėje narėje. Jei jos skirtos 
galutiniam naudojimui, jas išvežti būtų galima ir vėliau.

Pakeitimas 25
12 straipsnio 1 dalies hb punktas (naujas)

hb) kad atliekos yra maišytos 
komunalinių ūkių atliekos, surinktos iš 
privačių namų ūkių (20 03 01 eilutė)

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 81 
pakeitimą. 

Privačių namų ūkių atliekos neturėtų būti gabenamos, nebent tai būtų būtina. Visą 
atsakomybę už šias nevienarūšes atliekas turėtų prisiimti pačios valstybės narės, kurios turėtų 
būti skatinamos savo namų ūkių atliekų problemas spręsti savomis išgalėmis pagal Atliekų 
pagrindų direktyvos 75/442/EEB 5 straipsnį. Todėl joms pagal taisykles dėl šalinimui skirtų 
atliekų turi būti suteikta galimybė paprieštarauti namų ūkių atliekų gabenimui. Tai atitinka 3 
straipsnio 5 dalį ir tikrai neužkerta kelio bendradarbiavimui su kaimyninėmis šalimis. 

Pakeitimas 26
12 straipsnio 1 dalies k punktas

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

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

Kai Bendrija neturi teisės aktų, 
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nustatančių teisiškai privalomas 
panaudojimo ar utilizavimo prievoles, 
valstybės narės, remdamosi šiuo 
reglamentu, gali nustatyti tokias prievoles, 
bet su sąlyga, kad šias prievoles vykdys ir 
pačios. 

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 48 
pakeitimą. 

Kopenhagos byloje1 Teisingumo Teismas išaiškino nuostatas dėl panaudojimui skirtų atliekų 
tarpvalstybinio vežimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo. Teismas 
patvirtino, kad Direktyvos 75/442/EEB 7 straipsnio 3 dalis turi būti suprantama taip, kad 
valstybei narei leidžiama imtis priemonių dėl atliekų vežimo, jei jos vežamos ne pagal jos 
atliekų tvarkymo planą, atitinkantį EB sutarties ir Direktyvos 75/442/EEB reikalavimus. 

1 Byla C-209/98 FFAD prieš Københavens Kommune [2000] ECR I-3743.

Pakeitimas 27
12 straipsnio 2 dalis

2.  Tranzito kompetentinga (-os) institucija 
(-os) per 1 dalyje nurodytą 30 dienų 
laikotarpį gali pareikšti pagrįstus 
prieštaravimus, vadovaudamasi (-osis) tik 1 
straipsnio b, d ir f punktais.

2. Tranzito kompetentinga (-os) institucija 
(-os) per 1 dalyje nurodytą 30 dienų 
laikotarpį gali pareikšti pagrįstus 
prieštaravimus, vadovaudamasi (-osi) tik 1 
straipsnio b, d, e ir f punktais.

Pagrindimas

Tranzito Bendrijoje kompetentingos institucijos turėtų turėti teisę pareikšti prieštaravimus, ir 
jei pranešėjas arba gavėjas prieš tai nesilaikė 15 ir 16 straipsnio reikalavimų. Tai ypač 
svarbu, kai atliekos gabenamos tranzitu per Bendriją. 

Pakeitimas 28
12 straipsnio 4 dalis

4. Jeigu per 1 dalyje nurodytą 30 dienų 
laikotarpį prieštaravimus sukėlusios 
priežastys nepašalinamos, pranešimo 
galiojimas baigiasi.   Kai pranešėjas vis dar 
ketina vežti, parengiamas naujas 

4. Jeigu per 1 dalyje nurodytą 30 dienų 
laikotarpį prieštaravimus sukėlusios 
priežastys nepašalinamos, pranešimo 
galiojimas baigiasi. Kai pranešėjas vis dar 
ketina vežti, parengiamas naujas 
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pranešimas, jei visos atitinkamos 
kompetentingos institucijos ir pranešėjas 
nesutaria kitaip.

pranešimas. 

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 50 
pakeitimą. 

Aiškumą geriausiai galima užtikrinti nauju pranešimu. Todėl, jei problemos dar neišspręstos, 
neprotinga leisti nukrypti nuo šio reikalavimo.

Pakeitimas 29
13 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

1a. Kai taikoma bendro pranešimo 
procedūra, vienkartiniame pranešime gali 
būti nurodoma daugiau nei viena atliekų 
siunta, jei tik jos bus vežamos tais pačiais 
kalendoriniams metais. Susitarus su 
atitinkamomis kompetentingomis 
institucijomis, šis laikotarpis gali būti 
sutrumpintas. 
Kiti laikotarpiai, taikomi bendro 
pranešimo procedūroje, yra tokie patys, 
kokie nustatyti 9 straipsnyje. 

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 51 
pakeitimą. 

Reglamente 253/93 nustatytas ilgiausias pranešimo galiojimo laikotarpis yra vieneri metai. 
Toks pat laikotarpis turėtų būti nustatytas ir šiame reglamente. 

Aiškumo sumetimais reiktų nurodyti, kad bendriems pranešimams negali būti nustatyti jokie 
kiti laikotarpiai (pvz., laikotarpis, per kurį galima pareikšti prieštaravimus, arba sutikimo 
galiojimo laikotarpis). 

Pakeitimas 30
14 straipsnis

Išankstiniai leidimai panaudojimo 
įrenginiams

Straipsnis išbraukiamas 
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Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 53 
pakeitimą. 

Šiuo pakeitimu siekiama, kad praktikoje eksportuojančioji šalis galėtų tinkamai įvertinti 
pranešimą. Kai importuojančioji šalis turi patvirtintus panaudojimo įrenginius, turėtų būti 
taikomi 10 straipsnyje nustatyti laikotarpiai.

Pakeitimas 31
15 straipsnis

Tarpinio panaudojimo ir šalinimo 
operacijoms taikomos papildomos 

nuostatos

Straipsnis išbraukiamas 

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 
91/rev pakeitimą. 

Komisijos įvestos sąvokos „tarpinis šalinimas“ arba „tarpinis panaudojimas“ tik sukeltų 
neaiškumų. Kai atliekos pirmiausia turi būti laikomos ilgą laiką, maišomos ar 
perpakuojamos, kyla tvarkymo sunkumų ir atsiranda galimybių sukčiauti.

Todėl geriausia būtų tokias tarpvalstybines atliekų siuntas iš viso uždrausti. Jei jos vis dėlto 
būtų leidžiamos, turėtų ir toliau būti keliama sąlyga, kad jos būtų greitai pašalintos arba 
panaudotos. Reiktų panaikinti kuo daugiau paskatų mažaverčiam tarpiniam perdirbimui, pvz., 
rūšiavimui ar kitokio pobūdžio tvarkymui, kai nėra paprasta patikrinti, ar tai daroma 
tinkamai. Be to, nesuvokiama, kad vienos valstybės narės atliekas būtų draudžiama laikyti, 
perpakuoti ir maišyti toje valstybėje narėje. Jei jos skirtos galutiniam šalinimui arba 
panaudojimui, jas išvežti būtų galima ir vėliau.

Pakeitimas 32
23 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Nė viena kompetentinga institucija 
neprieštarauja neteisėtai vežamų atliekų 
grąžinimui. Kai išsiuntimo kompetentingos 
institucijos atliekas tvarko alternatyviu 
būdu, kaip nurodyta d ir e punktuose, 
pirminė išsiuntimo kompetentinga 

Nė viena kompetentinga institucija 
neprieštarauja neteisėtai vežamų atliekų 
grąžinimui arba su tuo susijusiai 
panaudojimo ir šalinimo operacijai. Kai 
išsiuntimo kompetentingos institucijos 
atliekas tvarko alternatyviu būdu, kaip 
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institucija arba  fizinis ar juridinis asmuo 
jos vardu pateikia naują pranešimą, jei 
atitinkamos kompetentingos institucijos 
nesutaria, kad pakanka šios 
kompetentingos institucijos tinkamai 
pagrįsto prašymo.

nurodyta d ir e punktuose, pirminė 
išsiuntimo kompetentinga institucija arba 
fizinis ar juridinis asmuo jos vardu pateikia 
naują pranešimą, jei atitinkamos 
kompetentingos institucijos nesutaria, kad 
pakanka šios kompetentingos institucijos 
tinkamai pagrįsto prašymo.

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos neturėtų prieštarauti nei neteisėtai vežamų atliekų grąžinimui, nei 
su tuo susijusiam panaudojimui ir šalinimui. Skirta suderinti su 21 straipsnio 4 dalies 
paskutine pastraipa.

Pakeitimas 33
27 straipsnio 1 dalis

1. Jei išsiuntimo ir paskirties 
kompetentingos institucijos negali sutarti 
dėl klasifikavimo, kai reikia nustatyti, ar 
medžiaga yra atliekos, ar ne, nagrinėjama 
medžiaga laikoma atliekomis.  Tai 
nepažeidžia paskirties šalies teisės su 
atvežta medžiaga elgtis pagal savo šalies 
įstatymus, ir kai šie įstatymai 
neprieštarauja Bendrijos ar tarptautinei 
teisei.

1. Jei išsiuntimo ir paskirties 
kompetentingos institucijos negali sutarti 
dėl klasifikavimo, kai reikia nustatyti, ar 
medžiaga yra atliekos, ar ne, nagrinėjama 
medžiaga laikoma atliekomis. 

Pagrindimas

Išbraukiamas klaidinantis papildymas ir taip grąžinama Komisijos pasiūlymo formuluotė.

Pakeitimas 34
30 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Šis straipsnis nepažeidžia šios antraštinės 
dalies 2 skyriaus nuostatų. 

Pagrindimas

Grąžinama pirminė Komisijos pasiūlymo formuluotė.

Pakeitimas 35
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31 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

2a. Šis straipsnis nepažeidžia šios 
antraštinės dalies 2 skyriaus nuostatų. 

Pagrindimas

Grąžinama pirminė Komisijos pasiūlymo formuluotė.

Pakeitimas 36
42 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)

3a. Kai vežamos pavojingos atliekos arba 
Bazelio konvencijos II priede išvardytos 
atliekos, 1 dalies a–d punktuose minimos 
šalys turi iš anksto paskirties valstybės 
narės kompetentingai institucijai pateikti 
tinkamai motyvuotą prašymą, 
nurodydamos, kad jos neturi arba dėl 
pateisinamų priežasčių negali įsigyti 
techninių pajėgumų ir reikalingų 
įrenginių šioms atliekoms sutvarkyti 
aplinkosaugos požiūriu tinkamu būdu.

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 
121 pakeitimą. 

Atliekų vežimo reglamentas turėtų leisti valstybėms narėms vykdyti savo prievoles pagal 
Bazelio konvenciją. Nėra nieko, dėl ko ES turėtų leisti iš Bendrijai nepriklausančių šalių 
panaudojimui įvežti pavojingas atliekas, jei pačioje atliekų kilmės šalyje yra tinkamų 
įrenginių.

Pakeitimas 37
49 straipsnio 5 dalis

5. Valstybės narės, dvi ar daugiau, gali 
bendradarbiauti, kad palengvintų neteisėto 
vežimo prevenciją ir nustatymą.

5. Valstybės narės, dvi ar daugiau, 
bendradarbiauja, kad palengvintų neteisėto 
vežimo prevenciją ir nustatymą. Siekiant 
koordinuoti taisyklių vykdymo užtikrinimo 
veiksmus, valstybės narės turi užtikrinti, 
kad sukurta bendra taisyklių vykdymo 
užtikrinimo sistema su nuolatiniais 
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darbuotojais ir priimtos nuostatos dėl 
faktinių siuntų reguliarių fizinių 
patikrinimų ir kad kas du metai tokių 
patikrinimų rezultatai būtų pateikiami 
ataskaitose.

Pagrindimas

IMPEL–SEAPORT projekto rezultatai rodo, kad reguliarūs fiziniai konteinerių patikrinimai 
vietoje / reidai uostuose yra labai naudingi norint sustiprinti taisyklių laikymąsi. IMPEL 
tyrimas apie „patikrinimą“, ar atliekos pasiekia savo paskirties vietas, iš esmės baigtas. 
Vienas tyrimas apie reglamento vykdymo užtikrinimą jūrų uostuose jau paskelbtas. 
http://europa.eu.int/comm/environment/impel/pdf/impel_tfs_seaportprojectjune2004.pdf.
Jame daroma išvada, kad taisyklių „pažeidimai“ uostuose yra kasdieninis dalykas ir 
atskleidžiami dideli geografiniai skirtumai tarp metodų, taikomų reikalavimų vykdymo 
užtikrinimui, bei dideli informacijos trūkumai iš vykdymo užtikrintojų pusės. Šią padėtį reikia 
taisyti.

Pakeitimas 38
50 straipsnio –1 punktas (naujas)

-1. Išvežančiosios arba įsivežančiosios 
valstybės narės kompetentinga institucija 
atitinkamomis priemonėmis, pvz., 
internetu, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo 
sutikimo davimo viešai paskelbia visus 
pranešimus apie atliekų vežimus, kuriems 
pritarė, ir visus su jais susijusius 
dokumentus.

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 66 
pakeitimą, kuris buvo įtrauktas į Europos Komisijos pasiūlymo pakeitimus (KOM(2004)172).

Nyderlanduose ir Suomijoje šie pranešimai jau skelbiami. Kad būtų galima atskleisti fiktyvaus 
atliekų panaudojimo atvejus, pranešimai turėtų būti viešai skelbiami visose valstybėse narėse. 

Pakeitimas 39
50 straipsnio 4 dalies a punktas (naujas)

4a. Remdamasi šiomis ataskaitomis 
Komisija kas treji metai parengia 
ataskaitą apie tai, kaip Bendrija ir jos 
valstybės narės įgyvendina šį reglamentą. 
Šiuo tikslu Komisija gali paprašyti 
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daugiau informacijos pagal Direktyvos 
91/692?EEB 6 straipsnį. 

Pagrindimas

Grąžinama pirminė Komisijos pasiūlymo formuluotė.

Pakeitimas 40
58 straipsnio 1 dalies įžanga

1.  Šiam reglamentui gyvendinti Komisija 
gali priimti toliau nurodytas papildomas 
priemones:

1. Šiam reglamentui gyvendinti Komisija 
priima toliau nurodytas papildomas 
priemones:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu ši nauja Tarybos pasiūlyta nuostata Komisijai tampa privaloma.
Pakeitimas 41

61 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

1a. Visi vežimai, kuriems atitinkama 
kompetentinga institucija davė sutikimą 
pagal Reglamentą (EEB) Nr. 259/93, turi 
būti įvykdyti ne vėliau kaip per vienerius 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos. 

Pagrindimas

Grąžinama pirminė Komisijos pasiūlymo formuluotė.

Pakeitimas 42
63 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Jis taikomas nuo …*.

________________________
* 12 mėnesių nuo šio reglamento 
paskelbimo dienos.

Jis taikomas nuo …*.

________________________
* 10 mėnesių nuo šio reglamento 
paskelbimo dienos.

Pagrindimas

Grąžinama pirminė Komisijos pasiūlymo formuluotė.
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Pakeitimas 43
III priedo II dalies GC030 punktas (Kitoms atliekoms, kuriose yra metalų)

Laivai ir kiti plūdrieji statiniai, skirti 
sudaužymui, iš kurių iškrauti visi kroviniai 
ir pašalintos eksploatuojant laivus 
susidarančios kitos medžiagos, kurios gali 
būti klasifikuojamos kaip pavojingos 
medžiagos arba atliekos 

Laivai ir kiti plūdrieji statiniai, skirti 
sudaužymui, iš kurių iškrauti visi kroviniai 
ir pašalintos laive esančios kitos 
medžiagos, kurios gali būti klasifikuojamos 
kaip pavojingos medžiagos arba atliekos 

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 68 
pakeitimą. 

Didžiulį susirūpinimą kelia tai, kaip Trečiojo Pasaulio šalyse ardomi laivai. Šiame 
reglamente nustatytos sąlygos neaiškios. Išmetimui skirti laivai patenka tik į III priedo sąrašą 
(žaliąjį sąrašą), kur daroma prielaida, kad juose nebėra pavojingų atliekų ar kitų pavojingų 
medžiagų. Tačiau, jei laivuose yra pavojingų atliekų ar kitų pavojingų medžiagų, jie turėtų 
patekti į V priedo sąrašą (raudonąjį sąrašą). 

Pakeitimas 44
V priedo įvadinių pastabų 2 dalis

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

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

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

1 dalis yra padalyta į dvi skirsnio dalis: A 
sąrašą, kuriame išvardytos atliekų rūšys, 
klasifikuojamos kaip pavojingos pagal 
Bazelio konvencijos 1 straipsnio 1 dalies a 
punktą, ir B sąrašą, kuriame išvardytos 
atliekos, kurios nėra klasifikuojamos kaip 
pavojingos. 

Todėl, jeigu atliekos išvardytos 1 dalyje, 
reikia patikrinti, ar jos išvardytos A sąraše 

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

Atliekoms, kurios yra išvardytos ne 1 
dalies A sąraše, o 2 arba 3 dalyje, taip pat 
taikomas eksporto draudimas. 

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtus 
69 ir 70 pakeitimus, kurie buvo įtraukti į Europos Komisijos pasiūlymo pakeitimus 
(KOM(2004)172).

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

Pakeitimas 45
V priedo 1 dalies A sąrašas (naujas įrašas)

A1190 – Metalo laidai, padengti arba 
izoliuoti plastiku, kurio sudėtyje yra tiek 
akmens anglių dervos, švino1, kadmio, 
kitų organinių halogeninių junginių arba 
kitų I priede išvardytų sudedamųjų dalių, 
arba kuris yra užterštas šiomis 
medžiagomis, kad jis įgyja III priedo 
savybių, 
--------------------
1 Kai PCB koncentracija yra 50 mg/kg 
arba didesnė.

Pagrindimas

Šio reglamento V priedo I dalyje turėtų atsispindėti COP7 priimtas Bazelio konvencijos VIII 
priedo pakeitimas.

Pakeitimas 46
V priedo 1 dalies B sąrašas (naujas įrašas)

B1115 – Metalo laidai, padengti arba 
izoliuoti plastiku, neįtraukti į A sąrašo 
A1190 eilutę, išskyrus tuos, kurie skirti 
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IVA priedo operacijoms arba kitoms 
šalinimo operacijoms, kurių bet kuriame 
etape vyksta nevaldomi šiluminiai 
procesai, pvz., atviras degimas 

Pagrindimas

Šio reglamento V priedo I dalyje turėtų atsispindėti 2004 m. spalio mėn. COP7 priimtas 
Bazelio konvencijos IX priedo pakeitimas.

Pakeitimas 47
V priedo 16 skirsnio (Kitaip sąraše neapibrėžtos atliekos) 16 01 punktas

16 01   Naudoti nebetinkamos įvairios 
paskirties transporto priemonės (įskaitant  
mašinas) ir atliekos išardžius naudoti 
nebetinkamas transporto priemones bei 
transporto priemonių eksploatavimo 
atliekos (išskyrus 13, 14, 16 06 ir 16 08)

16 01   Naudoti nebetinkamos įvairios 
paskirties transporto priemonės (įskaitant 
mašinas, laivus ir lėktuvus) ir atliekos 
išardžius naudoti nebetinkamas transporto 
priemones bei transporto priemonių 
eksploatavimo atliekos (išskyrus 13, 14, 16 
06 ir 16 08)

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 71 
pakeitimą. 

Ne visomis kalbomis aišku, kad žodis „vehicle“ anglų kalba (lietuviškai „transporto 
priemonė“) reiškia ne vien automobilius. Turi būti aiškiai pasakyta, kad ši nuostata taikoma 
ir žemės ūkio mašinoms, laivams bei lėktuvams. 

Pakeitimas 48
V priedo 2 dalies 16 skirsnio (Kitaip sąraše neapibrėžtos atliekos) 16 01 04* a punktas 

(naujas)

16 01 01*a Laivai ir kiti plūdrieji statiniai, 
skirti sudaužymui, iš kurių neiškrauti visi 
kroviniai ir nepašalintos laive esančios 
kitos medžiagos, kurios gali būti 
klasifikuojamos kaip pavojingos 
medžiagos arba atliekos 
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Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 72 
pakeitimą. 

Didžiulį susirūpinimą kelia tai, kaip Trečiojo Pasaulio šalyse ardomi laivai. Šiame 
reglamente nustatytos sąlygos neaiškios. Išmetimui skirti laivai patenka tik į III priedo sąrašą 
(žaliąjį sąrašą), kur daroma prielaida, kad juose nebėra pavojingų atliekų ar kitų pavojingų 
medžiagų. Tačiau, jei laivuose yra pavojingų atliekų ar kitų pavojingų medžiagų, jie turėtų 
patekti į V priedo sąrašą (raudonąjį sąrašą). Žvaigždutė prie numerio reiškia, kad atliekos 
yra pavojingos.

Pakeitimas 49
V priedo 2 dalies 16 skirsnio (Kitaip sąraše neapibrėžtos atliekos) 16 01 06* a punktas 

(naujas)

16 01 06a Laivai ir kiti plūdrieji statiniai, 
skirti sudaužymui, iš kurių iškrauti visi 
kroviniai ir pašalintos laive esančios kitos 
medžiagos, kurios gali būti 
klasifikuojamos kaip pavojingos 
medžiagos arba atliekos 

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 73 
pakeitimą. 

Didžiulį susirūpinimą kelia tai, kaip Trečiojo Pasaulio šalyse ardomi laivai. Šiame 
reglamente nustatytos sąlygos neaiškios. Išmetimui skirti laivai patenka tik į III priedo sąrašą 
(žaliąjį sąrašą). Tačiau būtų logiška laivus, kuriuose nebėra pavojingų atliekų arba kitų 
pavojingų medžiagų, įtraukti į Europinį atliekų sąrašą (nežymint jų žvaigždute, kadangi 
pavojingų atliekų nėra). Tai geriau garantuotų tinkamą sudaužymui skirtų laivų tvarkymą: ir 
išvežančioji, ir įsivežančioji šalys galėtų nesutikti, kad šalinti skirtas laivas būtų pervežtas 
sudaužymui. 

Pakeitimas 50
VIII priedo I dalies įžanga

I. Gairės, priimtos pagal Bazelio 
konvenciją:

I. Gairės pagal Bazelio konvenciją*:
________________

* Šios gairės taikomos tik atliekų vežimui 
į EBPO šalis arba nepavojingų medžiagų 
vežimui į ne EBPO šalis panaudojimo 
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tikslais 

Pagrindimas

Įtvirtina EP pirmojo svarstymo metu, 2003 m. lapkričio 19 d. (OL C 87, 2004 4 7), priimtą 74 
pakeitimą, kuris buvo įtrauktas į Europos Komisijos pasiūlymo pakeitimus (KOM(2004)172). 

Aiškumo sumetimais naudinga pateikti paaiškinimą. Pagal 37 straipsnį pavojingas atliekas į 
ne EBPO šalis vežti draudžiama. Šiuo metu trys gairių rinkiniai, išvardyti IX priedo I dalyje, 
taikomi tik pavojingoms atliekoms. Ateityje šios gairės galbūt bus papildytos gairėmis dėl 
nepavojingų atliekų. Kadangi panaudojimui skirtas nepavojingas atliekas įvežti į ne EBPO 
šalis galima, ateityje IX priedo I dalis galbūt galėtų būti taikoma ir ne EBPO šalims.

Pakeitimas 51
VIII priedo I dalies 3a, 3b ir 3c punktai (nauji)

3a. Bendrosios techninės gairės dėl 
atliekų, kuriose yra patvariųjų organinių 
teršalų (POT), kurias jie sudaro arba 
kurios yra jais užterštos, tvarkymo 
aplinkosaugos požiūriu tinkamu būdu 1

3b. Techninės gairės dėl atliekų, kuriose 
yra polichlorintojo bifenilo (PCB), 
polichlorintojo terfenilo (PCT) arba 
polibromintojo bifenilo, kurias jie sudaro 
arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo 
aplinkosaugos požiūriu tinkamu būdu

3c. Techninės gairės dėl metalų ir metalo 
junginių perdirbimo (atnaujinimo) 
aplinkosaugos požiūriu tinkamu būdu 1

______
1 Priimtos Bazelio konvencijos dėl 
pavojingų atliekų tarpvalstybinių 
pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių 
konferencijos 7-ajame susitikime, 2004 m. 
spalio 25–29 d.

Pagrindimas

Šio reglamento VIII priede turėtų atsispindėti 2004 m. spalio mėn. COP7 priimtos Bazelio 
konvencijos Techninės gairės.
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EXPLANATORY STATEMENT

1. Introduction

Transporting waste is entirely normal - and indeed a good thing! Waste is collected from 
households and firms and subsequently transported to a plant where it can be processed in an 
environmentally sound fashion. There is a problem, however, in that there are more and more 
waste shipments over long distances - even across national borders and beyond the European 
Union. Over the years, a European waste market has emerged, with brisk international trade in 
waste. Especially for the new Member States this can be a problem, because of the import of 
all kinds of waste which can not be processed in an environmental friendly way. For this 
reason it is good to stress that the principles of self sufficiency and proximity still apply
according to the Waste Framework Directive 75/442/EEC. Competition is based on price and 
environmental requirements. Price competition is part and parcel of the European internal 
market; but eco-competition is not. To counter eco-competition, minimum environmental 
requirements need to be laid down in European legislation.

2. History of the draft regulation

On 1 July 2003, the Commission presented its proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on shipments of waste. The European Parliament gave its 
Opinion on 19 November 2003. On 10 March 2004, the Commission presented its amended 
proposal. On 24 June 2005, the Council adopted its common position.
The general objectives of the proposed Regulation are to:
- transpose into Community legislation the revised OECD Council Decision 1 and the 

revised Basel Convention 2 on the control of transboundary movements of waste;
- address the difficulties encountered in applying, administering and enforcing the 1993 

Council Regulation ("the 1993 Regulation") 3;
- pursue global harmonisation in the area of transboundary shipments of waste, and
- reorganise and simplify the structure of the Articles of the 1993 Regulation. 
The main elements proposed include, inter alia, changes to the overall procedural framework 
(in particular regarding prior written notification and consent and information requirements), 
changes and clarifications regarding scope and definitions, provisions regarding shipments of 
waste between and within Member States, and provisions for exports and imports. 

In the first reading, the European Parliament adopted 103 amendments. The main items were:
1 Single legal base: environment
2. Inclusion of animal by-products in the regulation
3. Objection grounds for waste shipments destined for disposal, such as: self-sufficiency 

at national level, interim operations, mixed municipal waste

  
1 OECD Decision C (2001) 107 Final of 21 May 2002 concerning the revision of Decision C(92) 

39/FINAL on the control of transboundary movements of wastes destined for recovery operations.
2 Basel Convention of 22 March 1989 on the control of transboundary movements of hazardous wastes and 

their disposal, amended on 6 November 1998.
3 (EEC) no. 259/93.



PR\579114LT.doc 33/35 PE 360.280v02-00

LT

4. Objection grounds for waste shipments destined for recovery, such as: lower 
treatments standards, national capacity, proximity principle, self-sufficiency principle, 
waste management plan, calorific value, hazardous substances, interim operations, 
mixed municipal waste, national recovery standards in case of lack of EU recovery 
standards

5 Ban on waste shipments for interim operations
6. Border area agreements
7. Information and transparency

3. Comments on the common position and recommendations for the second reading

Of the 103 amendments adopted by the European Parliament at first reading, the common 
position incorporates 41 (totally, in part or in principle, by means of identical or similar 
wording, or in spirit). Sixty two amendments have not been accepted. The Council considers 
that the common position does not alter the approach and aims of the original Commission 
proposal. The seven main items of the first reading are discussed below:

1. Parliament and Council have accepted Article 175 (environment) as the single legal 
base because this regulation aims at protecting the environment and not at facilitating
the trade in waste. This is also in line with the (non-binding) opinion of the Advocate 
General in Case C-178/03 (Commission versus Parliament and the Council on the 
legal base of the PIC-regulation) in which is concluded that a dual legal base is not 
possible and that if a piece of legislation has both environmental and internal market 
aspects, the legal base should be environment.

2. The Council excluded animal by-products totally from the scope of the regulation. 
There is no good reason why animal by-products, which, according to the definition in 
Article 1 of Directive 75/442/EEC, are regarded as waste, should be kept outside the 
scope of the regulation. Directive 75/442/EEC and this regulation are both items of 
cross-cutting legislation covering all waste. It is, therefore, strange to exempt certain 
types of waste. Regulation (EC) No 1774/2002 relates primarily to provisions on 
animal by-products and to a much lesser extent to the environmental aspects of animal 
by-product waste. That waste, in order to ensure that it is shipped in an 
environmentally sound and responsible fashion, should come within the scope of the 
regulation. Also the European Commission is against the deletion of animal by-
products from this regulation and considers it to be preferable to bring forward its 
review of the relationship between this Regulation and regulation (EC) No 1774/2002 
laying down health rules concerning animal by-products not intended for human 
consumption, so that the results of this review are made public before the entry into 
force of the Regulation

3/4. The objection grounds for waste shipment were only for a small part adopted by the 
Council. In the original Commission proposal, two procedures apply:

• information procedure for non-hazardous waste destined for recovery. These 
shipments can always take place, there are no possibilities to object.
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• notification procedure for waste (hazardous or non-hazardous waste) destined for 
disposal and hazardous waste destined for recovery.

Notification procedure means that mutual consent is necessary. This means that in the 
case that both countries agree on a shipment, the shipment can take place. Objection to
a shipment can only be made on the grounds mentioned in Article 11 (for disposal) 
and article 12 (for recovery). In the Commission proposal there were not enough 
possibilities to object a shipment for environmental reasons. This is even more 
complicated due to the discussions about the interpretation of the definitions of 
recovery and disposal. Many cases have been passed through the European Court of 
Justice. Until now the European Commission has not closed the gap in the legislations 
or at least clarified the definition in a practical applicable way. For this reason the 
European Parliament has chosen in the first reading to give Member States more 
possibilities to object a shipment. This does not mean that these shipments are banned, 
because it is not an obligation to object: in the case that both Member States agree, the 
shipment can simply take place. Above that, an objection must be environmentally 
justified, as proposed in several amendments on article 11 and 12. This means that 
sham recovery can be avoided.

5. Council did not accept the ban on waste shipments for so-called interim operations. It 
is hard to understand why the Council believes that these waste shipments can be 
tracked in order to know that a proper treatment has taken place. 'Interim disposal' or 
'interim recovery' will simply bring about a lack of clarity. Waste which must first be 
stored for a long period, mixed or repackaged causes handling problems and lends 
itself to fraud. However, such cross-border waste shipments should preferably not be 
allowed at all. If they are allowed, rapid disposal or recovery should continue to be a 
condition. Incentives for interim processing of little value - e.g. for sorting or other 
treatment where it is not easy to check that it has been done properly - should be 
removed as far as possible. Furthermore, it is inconceivable that storage, repackaging 
and mixing of a Member State's waste should not be possible in that Member State 
(that would conflict with the principle of self-sufficiency). It can subsequently be 
shipped if it is intended for final disposal.

6. The proposal of the Parliament on border area agreements is accepted by the Council.

7. Amendments from the Parliament on information and transparency were not accepted
by the Council and should therefore be re-tabled.

Although in a second reading, normally, no new amendments are tabled, some small changes 
are necessary for clarification and for being consistent with other parts of this regulation. 
Also, for enforcement an additional proposal is needed. The IMPEL–SEAPORT project 
shows the usefulness of regular spot-checking actions/raids on containers in ports on 
shipments to strengthen enforcement.

4. Conclusion
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In many aspects the common position of the Council is an improvement in comparison to the 
original Commission proposal. The choice of environment as the single legal base, shows that 
the main aim of the Council is the protection of the environment. This was also the main aim 
of the European Parliament in the first reading. More improvements for the environment can 
be made by banning unjustified shipments, objecting to shipments which have no 
environmental added value, avoiding sham recovery and having a better enforcement of this 
regulation.

The Commission has the important task to come forward with proposals on the Waste 
Framework Directive and the strategy on Waste Prevention and Recycling. These proposals 
are very important for this regulation in order to give clarity on definitions of disposal and 
recovery. The aim of this is to avoid waste shipment for sham recovery in the future.


