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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 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 
direktyvą dėl atliekų
(11406/4/2007 – C6-0000/2008 – 2005/0281(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (11406/4/2007 – C6-0000/2008),

– atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2005)0667) per pirmąjį svarstymą1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
rekomendaciją antrajam svarstymui (A6-0000/2008),

1. pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1a) Pirmasis visų atliekų politikos 
krypčių tikslas turėtų būti siekis sumažinti 
neigiamą atliekų susidarymo ir tvarkymo 
įtaką žmonių sveikatai ir aplinkai. 
Atliekas reguliuojančiais teisės aktais taip 
pat turėtų būti siekiama sumažinti išteklių 
naudojimą ir skatinti praktinį atliekų 
hierarchijos taikymą.

                                               
1 OL C 287 E, 2007 11 29, p. 136.
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Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė pirmojo svarstymo metu (1 pakeitimas). Būtų 
geriausia, jei ši konstatuojamoji dalis būtų pirmoji, nes joje pateikiama naudinga apžvalga to, 
ką Europos Parlamentas laiko svarbiausiais ES tikslais atliekų tvarkymo srityje.

Pakeitimas 2
1b konstatuojamoji dalis (nauja)

(1b) Savo 1997 m. vasario 24 d. 
rezoliucijoje dėl Bendrijos atliekų 
tvarkymo strategijos1 Taryba patvirtino, 
kad svarbiausias atliekų tvarkymo 
aspektas turėtų būti atliekų prevencija ir 
kad, kai tai ekologiškai geriau, turėtų būti 
siekiama atliekas naudoti pakartotinai ir 
perdirbti, o ne gaminti energiją iš atliekų.
1 OL C 76, 1997 3 11, p. 1.

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo Europos Parlamentas sutarė pirmojo svarstymo metu (1 pakeitimas). 
Siekiant konstatuojamoje dalyje pateikti išsamius šio pasiūlymo pagrindus, svarbu įtraukti šią 
nuorodą apie atliekų hierarchijos istoriją.

Pakeitimas 3
2 konstatuojamoji dalis

(2) 2002 m. liepos 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 1600/2002/EB, nustatančiame Šeštąją 
Bendrijos aplinkosaugos veiksmų 
programą, raginama parengti ar 
persvarstyti teisės aktus, 
reglamentuojančius atliekas, taip pat 
paaiškinti atliekų bei ne atliekų sąvokų 
skirtumus ir plėtoti atliekų prevencijos 
priemones.

(2) 2002 m. liepos 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 1600/2002/EB, nustatančiame Šeštąją 
Bendrijos aplinkosaugos veiksmų 
programą, raginama parengti ar 
persvarstyti teisės aktus, 
reglamentuojančius atliekas, taip pat 
paaiškinti atliekų bei ne atliekų sąvokų 
skirtumus ir plėtoti atliekų prevencijos 
priemones, taip pat nustatyti uždavinius.
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Pagrindimas

Siekiant išsamumo, į konstatuojamąsias dalis reikia įtraukti Europos Parlamento pastabą dėl 
uždavinių.

Pakeitimas 4
21 konstatuojamoji dalis

(21) Siekiant patikrinti arba apskaičiuoti, ar 
pasiekti perdirbimo ir naudojimo tikslai, 
nustatyti 1994 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB 
dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, 2000 m. 
rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva dėl eksploatuoti 
netinkamų transporto priemonių, 2003 m. 
sausio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros 
ir elektroninės įrangos atliekų, 2006 m. 
rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir 
akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių 
atliekų ir kituose atitinkamuose Bendrijos 
teisės aktuose, atliekų, kurios nustojo būti 
atliekomis, kiekiai turėtų būti priskiriami
perdirbtoms ir panaudotoms atliekoms.

(21) Siekiant patikrinti arba apskaičiuoti, ar 
pasiekti perdirbimo ir naudojimo tikslai, 
nustatyti 1994 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB 
dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, 2000 m. 
rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva dėl eksploatuoti 
netinkamų transporto priemonių, 2003 m. 
sausio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros 
ir elektroninės įrangos atliekų, 2006 m. 
rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir
akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių 
atliekų ir kituose atitinkamuose Bendrijos 
teisės aktuose, užbaigus pakartotinio 
naudojimo, perdirbimo ar naudojimo 
operaciją, atliekos, kurios nustojo būti 
atliekomis, turėtų būti priskiriamos tik
perdirbtoms ir panaudotoms atliekoms.

Pagrindimas

Palyginti su pirminiu Komisijos tekstu, bendrojoje pozicijoje tekstas apie atliekas, kurios 
nustojo būti atliekomis, yra pakeistas. Siekiant išlaikyti perdirbimo sąvokos vientisumą, 
svarbu nepainioti „nebelaikymo atliekomis“ statuso su perdirbimu. To šiuo pakeitimu ir 
siekiama.

Pakeitimas 5
2 straipsnio 1 dalies c punktas

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

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

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė pirmojo svarstymo metu (15, 134, 102, 123, 126 
pakeitimai). Kai neužteršta iškasta medžiaga dar kartą panaudojama toje pačioje vietoje, ES 
viešosios institucijos paprastai jos nelaiko atliekomis. Kai tos pačias medžiagos, kurias 
galima panaudoti kitur, iš tos vietos perkeliamos, jos visuomet laikomos atliekomis. Dėl to 
labai padidėja administracinės sąnaudos ir našta. Todėl Europos Parlamentas mano, kad iš 
direktyvos taikymo srities reikėtų išbraukti gamtines iškastas medžiagas, kurios yra 
neužterštos ir būdamos natūralios būklės gali būti panaudotos toje pačioje ar kitoje vietoje.

Pakeitimas 6
2 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

fa) gamtinėms nuosėdoms ir dumblui, 
kurie neturi pavojingų savybių, apibrėžtų 
III priede.

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė pirmojo svarstymo metu (15, 134, 102, 123, 126 
pakeitimai). Europos Parlamento požiūriu, nuosėdų ir dumblo iškėlimo iš vandens telkinio ir 
perkėlimo į bet kurią kitą šio telkinio vietą priskyrimas atliekų apdorojimo kategorijai nėra 
realus ir jokiu požiūriu nėra naudingas aplinkai. Europos Parlamentas palaiko principą, 
kurio laikosi EBPO, pagal kurį tokių medžiagų perkėlimas jų aplinkoje yra pakartotinio 
naudojimo forma, todėl jos netampa atliekomis.

Pakeitimas 7
2 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

da) kanalizacijos dumblui, kai jis 
naudojamas žemės ūkyje kaip nustatyta 
1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvoje 
86/278/EEB dėl aplinkos apsaugos ir ypač 
dirvožemio apsaugos, kai kanalizacijos 
dumblas naudojamas žemės ūkyje1.
_____
1 OL L 181, 1986 7 4, p. 6. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EC) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).
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Pagrindimas
Šis pakeitimas pagrįstas Europos Parlamento pakeitimais, priimtais pirmojo svarstymo metu 
(15, 134, 102, 123, 126 pakeitimai). Siekiant panaudoti dumblą žemės ūkyje, jo perdirbimui, 
prieš tai atitinkamai apdorojus, neturėtų būti taikoma ši direktyva, kadangi jam jau taikoma 
Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos. Ši direktyva taikoma 
dumblo apdorojimui, kai išvengiama bet kokio galimo neigiamo poveikio dirvožemiui, 
augalams, gyvūnams ir žmonėms. Reikėtų išvengti direktyvų dubliavimosi.

Pakeitimas 8
3 straipsnio 14 punktas

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

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

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė pirmojo svarstymo metu (127 pakeitimas). Tai 
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svarbi sąvoka ir reikia, kad ji apimtų daugiau aspektų, nei pateikta Tarybos tekste.
Pranešėjos požiūriu, žodžiai „įmonėje ar visoje ekonomikoje“ yra reikalingi, nes kitaip 
sąvoka „naudojimas“ būtų taikoma tik įmonėms, kuriose iš atliekų gaminama energija 
naudojama gamybos procese (pvz., cemento deginimo krosnyje).  Tačiau iš tikrųjų daug 
įmonių gamina išoriniam vartojimui („visai ekonomikai“) skirtą šilumą ir energiją –
gyvenamiesiems kompleksams (rajoninis šilumos tiekimas), taip pat pramonės ir 
bendruomenės projektams (mokyklos, baseinai). Atsižvelgiant į tai, kad vis aiškiau suvokiama, 
kad ES trūksta iš vietinių šaltiniu pagaminamos energijos, būtų absurdiška neigti įmonių (jei 
jos yra energijos gamybos požiūriu efektyvios) teisę vadinti tokią gamybą „naudojimo“ 
operacijomis. Taigi šiuo pakeitimu siekiama išlaikyti visą Europos Parlamento pateiktą 
„naudojimo“ sąvokos apibrėžimą ir atsižvelgti į naują ES energetinės krizės faktą.

Pakeitimas 9
4 straipsnio 2 punktas

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

2. 1 dalyje nustatytų sąlygų pagrindu gali 
būti priimtos priemonės, kurios nustato, 
kokių kriterijų reikia laikytis, kad 
medžiagos ar objektai būtų laikomi 
šalutiniais produktais, o ne atliekomis, kaip 
nurodyta 3 straipsnio 1 punkte. Kai yra 
abejonių, galima patvirtinti papildomas 
priemones, skirtas išaiškinti, ar medžiaga 
yra šalutinis produktas, ar atliekos. Šios 
priemonės, įskaitant aplinkos apsaugos ir 
kokybės kriterijus, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, tvirtinamos taikant 36 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Pagrindimas

Bendrojoje pozicijoje įrašytas naujas straipsnis dėl šalutinių produktų, kaip to reikalavo 
Europos Parlamentas (107 ir 121 pakeitimai).  Tai yra svarstytinas klausimas – pranešėjos 
nuomone, reikia pasinaudoti galimybe apibrėžti šalutinius produktus Atliekų pagrindų 
direktyvoje, o ne atidėti šio klausimo sprendimą nenustatytam laikotarpiui. Pranešėja taip pat 
mano, kad, siekiant didesnio aiškumo, į 2 dalies tekstą būtina įrašyti sąlygą.

Pakeitimas 10
5 straipsnio 1 dalies 2a pastraipa (nauja)
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Nustatant kriterijus atsižvelgiama į bet 
kokią aplinkai žalingo medžiagos ar 
objekto naudojimo ar vežimo riziką; jie 
nustatomi taip, kad padėtų užtikrinti 
aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu vėl įrašomas Komisijos pasiūlymo tekstas, kurį Taryba išbraukė. Europos 
Parlamentui svarbu, kad, kai atliekos nustoja būti atliekomis, pavojaus mažinimui ir žmogaus 
sveikatos ir aplinkos aukšto lygio apsaugai turi būti teikiama pirmenybė.

Pakeitimas 11
5 straipsnio 3 dalis

3. Atliekos, kurios pagal 1 ir 2 dalis nustoja 
būti atliekomis, taip pat nustoja būti 
atliekomis siekiant naudojimo ir 
perdirbimo uždavinių, nustatytų
direktyvose 94/62/EB, 2000/53/EB, 
2002/96/EB, 2006/66/EB ir kituose 
atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose.

3. Atliekos, kurios pagal 1 ir 2 dalis nustoja 
būti atliekomis, vertinamos, kaip tinkamos
naudojimo ir perdirbimo uždaviniams, 
nustatytiems direktyvose 94/62/EB, 
2000/53/EB, 2002/96/EB, 2006/66/EB ir 
kituose atitinkamuose Bendrijos teisės 
aktuose, tik tada, jei pakartotinio 
naudojimo, perdirbimo ar naudojimo 
operacija yra baigta.

Pagrindimas

Ši bendrosios pozicijos dalis, palyginti su pirminiu Komisijos tekstu, buvo išplėsta ir šiek tiek 
pakeista. Pakeitimas pateiktas siekiant didesnio aiškumo. Siekiant išlaikyti perdirbimo 
sąvokos vientisumą, svarbu nepainioti „nebelaikymo atliekomis“ statuso su perdirbimu. To 
šiuo pakeitimu ir siekiama.

Pakeitimas 12
5 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Per ...* Komisija, jei reikia, parengia 
pasiūlymų, kaip nustatyti, ar bent šie 
atliekų srautai (komposto, užpildų, 
popieriaus, metalo, panaudotų padangų, 
audinių atliekų) yra reglamentuojami 
pagal šį straipsnį ir, jei taip, kokie 
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reikalavimai jiems taikomi.
* Penkerius metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo
datos.

Pagrindimas

Šį pakeitimą (kuris pirmojo svarstymo metu buvo 45 pakeitimas) Taryba perkėlė į 
konstatuojamąją dalį, kurioje jis įrašytas tarp aspektų, kuriuos ši direktyva turėtų išaiškinti; 
tačiau ši direktyva šio aspekto neišaiškina. Direktyva suteikia galimybę paskatinti tokių 
išaiškinančių teisės aktų, kurie yra labai reikalingi, atsiradimą. Šio pakeitimo negalima 
praleisti. Siekiant suderinamumo su Europos atliekų sąraše (Komisijos sprendimas 
2000/532/EB) naudojamais terminais, sąvoka „dėvėti drabužiai“ pakeičiami į sąvoką 
„audinių atliekos“. 

Pakeitimas 13
6 straipsnio 2 dalis

2. Valstybė narė atliekas gali laikyti 
pavojingomis, net jeigu jos nėra įtrauktos į 
atliekų sąrašą, kai tos atliekos turi vieną ar 
daugiau III priede išvardytų savybių.
Valstybė narė apie visus tokius atvejus 
informuoja Komisiją 34 straipsnio 1 dalyje 
numatytoje ataskaitoje ir suteikia Komisijai 
visą su tuo susijusią informaciją.
Atsižvelgiant į gautus pranešimus, sąrašas 
peržiūrimas siekiant nuspręsti dėl jo 
patikslinimo.

2. Valstybė narė atliekas gali laikyti 
pavojingomis, net jeigu jos nėra įtrauktos į 
atliekų sąrašą, kai tos atliekos turi vieną ar 
daugiau III priede išvardytų savybių. 
Valstybė narė nedelsdama apie visus 
tokius atvejus informuoja Komisiją, aprašo 
juos 34 straipsnio 1 dalyje numatytoje 
ataskaitoje ir suteikia Komisijai visą su tuo 
susijusią informaciją. Atsižvelgiant į 
gautus pranešimus, sąrašas peržiūrimas 
siekiant nuspręsti dėl jo patikslinimo.

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė pirmojo svarstymo metu (50 pakeitimas). Europos 
Parlamentas ypač siekia užtikrinti, kad panaikinus Pavojingų atliekų direktyvą nepablogėtų 
apsaugos standartai.

Pakeitimas 14
6 straipsnio 3, 4 ir 4a (nauja) dalys

3. Kai valstybė narė turi įrodymų, kad 
konkrečios atliekos, į sąrašą įtrauktos kaip 
pavojingos, neturi jokių III priede 
išvardytų savybių, ji tas atliekas gali 

3. Kai valstybė narė turi įrodymų, kad 
konkrečios atliekos, į sąrašą įtrauktos kaip 
pavojingos, neturi jokių III priede 
išvardytų savybių, ji nedelsdama apie 
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laikyti nepavojingomis. Valstybė narė apie 
visus tokius atvejus informuoja Komisiją 
34 straipsnio 1 dalyje numatytoje 
ataskaitoje ir pateikia Komisijai visus 
reikalingus įrodymus. Atsižvelgiant į 
gautus pranešimus, sąrašas peržiūrimas 
siekiant nuspręsti dėl jo patikslinimo.

visus tokius atvejus informuoja Komisiją
ir pateikia Komisijai visus reikalingus 
įrodymus. Atsižvelgiant į gautus 
pranešimus, sąrašas peržiūrimas siekiant 
nuspręsti dėl jo patikslinimo.

4. Su sąrašo peržiūra siekiant jį patikslinti 
susijusios priemonės, skirtos iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant pagal 2 ir 3 dalis, 
tvirtinamos taikant 36 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

4. Su sąrašo peržiūra siekiant jį patikslinti 
susijusios priemonės, skirtos iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant pagal 2 ir 3 dalis, 
tvirtinamos taikant 36 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

4a. Valstybės narės gali laikyti atliekas 
nepavojingomis po to, kai buvo 
patvirtintas pritaikytas sąrašas.

Pagrindimas

Vėl įrašomi pirmojo svarstymo metu pateikti 51 ir 172 pakeitimai. Pirmoji pakeitimo dalis yra 
susijusi su Europos Parlamento siekiu išlaikyti aukštą apsaugos ir ataskaitų teikimo 
standartą. Antrojoje dalyje pateikiami reikalingi išaiškinimai.

Pakeitimas 15
7 straipsnio 1 dalis

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

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

Tokios priemonės gali būti grąžinamų 
produktų ir po produktų panaudojimo 
liekančių atliekų priėmimas, taip pat 
vėlesnis atliekų tvarkymas ir finansinė 
atsakomybė už tokią veiklą.

Tokios priemonės gali būti grąžinamų 
produktų ir po produktų panaudojimo 
liekančių atliekų priėmimas, taip pat 
vėlesnis atliekų tvarkymas ir finansinė 
atsakomybė už tokią veiklą.  Viena šių 
priemonių gali būti prievolė viešai teikti 
informaciją, kokiu mastu produktas yra 
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pakartotinai naudojamas ir perdirbamas,

Pagrindimas

Šie pakeitimai pagrįsti pirmojo svarstymo metu priimtais pakeitimais (35 ir 37 pakeitimai) ir 
suderinti su esamu Tarybos tekstu. Tarybos tekste numatoma, kad šios priemonės yra 
pasirinktinės, o Europos Parlamentas ankstesniojo 5 straipsnio pakeitime numato, kad jos 
turėtų būti privalomos. Europos Parlamentas mano, kad labai svarbu į pakartotinio 
naudojimo ir perdirbimo procesus įtraukti visuomenę.

Pakeitimas 16
7 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių siekdamos skatinti diegti 
įrangą, kuri padėtų taisyti naudotus 
gaminius ir pakartotinai naudoti atliekas, 
taip pat įrangą, kuri padėtų atsakingai 
atskirai rinkti, atsiimti ir galutinai šalinti 
gaminius pasibaigus jų tinkamumo 
laikotarpiui.

Pagrindimas

Šis pakeitimas pagrįstas Europos Parlamento pirmojo svarstymo metu priimtu pakeitimu (35 
pakeitimas). Europos Parlamentas mano, kad šis tekstas būtinas siekiant labiau remti 
remonto ir pakartotinio naudojimo įrangos diegimą.

Pakeitimas 17
7 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Valstybės narės pateikia Komisijai šio 
straipsnio įgyvendinimo ataskaitą. 
Komisija, remdamasi valstybių narių 
patirtimi, įvertina galimybę ES lygmeniu 
nustatyti taisykles, numatančias didesnę 
gamintojų atsakomybę, apimančią tam 
tikrus atliekų srautus.

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė pirmojo svarstymo metu (35 pakeitimas). Siekiant 
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veiksmingos gamintojo atsakomybės, būtina nuolatinė stebėsena.

Pakeitimas 18
7a straipsnis (naujas)

7a straipsnis
Atliekų prevencija

Valstybės narės, laikydamosi 1 ir 11 
straipsnio nuostatų, imasi visų reikalingų 
priemonių, kad iki 2012 m. stabilizuotų 
savo bendrą atliekų gamybą, palyginti su 
bendra metine atliekų gamyba 2009 m. 
Stabilizavimas reiškia, kad atliekų 
gamyba, palyginti su stabilizavimo 
laikotarpio pradžia, negali didėti.
Prieš vykdant 26 straipsnyje nustatytas 
priemones, būtina, kad, po konsultacijų 
su visais suinteresuotaisiais subjektais 
Komisija pateiktų Europos Parlamentui ir 
Tarybai pasiūlymų dėl priemonių, kurių 
reikia imtis valstybių narių prevencijos 
veiklai remti:
a) iki 2008 m. birželio mėn. įgyvendinti 
rodiklius, kuriuos valstybės narės naudos 
siekdamos stebėti, vertinti ir pranešti apie 
jų atliekų programose pasiektą pažangą ir 
priemones;
b) iki 2010 m. apibrėžia ekologinio 
projektavimo politiką, skirtą ir atliekų 
gamybai, ir pavojingoms medžiagoms 
atliekose, skatinant technologijas, kurias 
naudojant pagrindinis dėmesys būtų 
skiriamas tvariems, pakartotiniam 
naudojimui ir perdirbimui tinkamiems 
produktams;
c) iki 2010 m. nustato kokybinius ir 
kiekybinius atliekų mažinimo tikslus, 
pasiektinus iki 2020 m., remdamasi 
pažangiausios patirties pavyzdžiais;
d) iki 2010 m. parengia veiksmų planą dėl 
tolesnių rėmimo priemonių, kurių būtina 
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imtis Europos lygmeniu, ypač siekiant 
pakeisti esamus vartojimo būdus.

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo Europos Parlamentas sutarė pirmojo svarstymo metu (37 pakeitimas). 
Europos Parlamentui labai svarbu, kad būtų priimti atliekų prevencijos ir perdirbimo 
uždaviniai.

Pakeitimas 19
8a straipsnis (naujas)

8a straipsnis
Pakartotinis naudojimas ir perdirbimas

1. Valstybės narės imasi priemonių 
produktų pakartotiniam naudojimui 
skatinti, ypač kuriant ir remiant įgaliotus 
pakartotinio naudojimo ir taisymo tinklus 
ir, kai reikia, nustatant atitinkamą 
procesą ir produktų standartus.
Valstybės narės gali imtis kitokių 
priemonių pakartotiniam naudojimui 
skatinti, pvz., naudoti ekonomines 
priemones, nustatyti viešųjų pirkimų 
kriterijus, kiekybinius tikslus ar drausti 
parduoti rinkoje tam tikrus produktus.

2. Siekdamos įgyvendinti šios direktyvos 
tikslus ir sukurti Europos atliekas 
perdirbančią visuomenę, kurioje labai 
efektyviai naudojami ištekliai, valstybės 
narės imasi priemonių, būtinų pasiekti, 
kad:

a) iki 2020 m. mažiausiai 50 proc. namų 
ūkių atliekų (vertinant atliekų kiekį) būtų 
paruošiamos pakartotinai naudoti ir 
perdirbti;
b) iki 2020 m. mažiausiai 70 proc. statybos 
ir griovimo atliekų (vertinant atliekų 
kiekį) būtų paruošiamos pakartotinai 
naudoti ir perdirbti.
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Toms šalims, kuriose bet kurioje 
kategorijoje perdirbama mažiau kaip 
5 proc. atliekų arba nėra oficialių 
duomenų pagal 2000–2005 m. Eurostato 
duomenis, gali būti suteiktas papildomas 
5 metų laikotarpis užduotims įvykdyti.

Vėliausiai iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
Europos Parlamentas ir Taryba 
persvarsto a ir b punktuose nustatytus 
uždavinius ir, remdamiesi Komisijos 
ataskaita ir, jei reikia, pasiūlymu, svarsto 
galimybę nustatyti su pramonės 
atliekomis susijusius uždavinius. Savo 
ataskaitoje Komisija atsižvelgia į atliekų 
apdorojimo tendencijas ir reikšmingą 
nustatomų uždavinių poveikį aplinkai.
Siekiant suderinti surinktų duomenų 
savybes ir pristatymą, valstybės narės 
pateikia juos pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos 
reikalavimus. Jei reikia, Komisija, 
atsižvelgdama į šios direktyvos 36 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu, nustato išsamias 
tikrinimo, kaip valstybės narės įgyvendina 
šioje dalyje nustatytus tikslus, taisykles. 
1 OL L 332, 2002 12 9, p. 1.  Reglamentas su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB) Nr. 1893/2006 (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

Pagrindimas

Direktyvos projekte netinkamai pateikiami teminėje strategijoje nurodyti prioritetai. Šiuo 
pakeitimu, kuris yra pagrįstas 38, 108, 157, 140, 141 pirmojo svarstymo metu priimtais 
pakeitimais, siekiama minėtus netikslumus ištaisyti. Tačiau šio pakeitimo 2 dalis buvo 
pakeista – atsižvelgiant į naują Europos Komisijos pateiktą informaciją.

Pakeitimas 20
9 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad kai atliekos Valstybės narės užtikrina, kad kai atliekos 
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nenaudojamos taip, kaip nurodyta 8 
straipsnio 1 dalyje, su jomis būtų 
atliekamos šalinimo operacijos.

nenaudojamos taip, kaip nurodyta 8 
straipsnio 1 dalyje, su jomis būtų 
atliekamos 10 straipsnyje nurodytus 
tikslus atitinkančios saugaus šalinimo 
operacijos.

Valstybės narės uždraudžia atliekas 
palikti, išmesti ar nereglamentuotai 
šalinti.
Šalinimo operacijos, I priede 
klasifikuojamos kaip D11 (atliekų 
deginimas jūroje) ir D7 (išmetimas į jūras 
ar vandenynus, įskaitant įterpimą į jūros 
dugną) yra draudžiamos.

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė pirmojo svarstymo metu (39 ir 158 pakeitimai). Šis 
pakeitimas reikalingas siekiant išsamiai apibrėžti atliekų šalinimą. Turi būti aiškiai nurodyta, 
kad atliekų deginimas jūroje ir išmetimas į jūras ar vandenynus, įskaitant laidojimą jūros 
dugne, yra draudžiamas.

Pakeitimas 21
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis ir a punktas (naujas)

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

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

a) prevencija; a) prevencija ir mažinimas;

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė pirmojo svarstymo metu (101 ir 14 pakeitimai). Šis 
pakeitimas reikalingas, kad hierarchijos taikymas būtų tikslesnis ir išsamesnis.

Pakeitimas 22
11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Taikydamos 1 dalyje nurodytą atliekų 
hierarchiją valstybės narės imasi priemonių 
paskatinti naudoti tas galimybes, kurių 
rezultatas visais požiūriais palankiausias 

2. Taikydamos 1 dalyje nurodytą atliekų 
hierarchiją valstybės narės imasi priemonių
paskatinti naudoti tas galimybes, kurių 
rezultatas visais požiūriais palankiausias 
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aplinkai. Todėl gali būti reikalingi 
konkretūs, hierarchijoje neišsitenkantys 
atliekų srautai, pagrindžiami gyvavimo 
ciklo samprata, aprėpiančia tokių atliekų 
susidarymo ir tvarkymo bendrą poveikį.

aplinkai. Todėl gali būti reikalingi 
konkretūs, hierarchijoje neišsitenkantys 
atliekų srautai, pagrindžiami gyvavimo 
ciklo samprata, aprėpiančia tokių atliekų 
susidarymo ir tvarkymo bendrą poveikį.
Valstybės narės užtikrina, kad procesas 
būtų daugiašalis ir skaidrus, kad būtų 
laikomasi valstybių narių planavimo 
taisyklių dėl konsultavimosi su piliečiais ir 
suinteresuotaisiais subjektais ir jų 
įtraukimo.

Pagrindimas

Pakeisti Europos Parlamento priimti pakeitimai (101 ir 14 pakeitimai). Pakeistame pakeitime 
išlaikoma plataus visuomenės dalyvavimo procese idėja.

Pakeitimas 23
14a straipsnis (naujas)

14a straipsnis
Pavojingų atliekų atsekamumas ir 
kontrolė
Atsižvelgdamos į šios direktyvos nuostatas 
dėl pavojingų atliekų, valstybės narės 
imasi veiksmų, būtinų siekiant užtikrinti, 
kad pavojingų atliekų gamyba, rinkimas 
ir vežimas, sandėliavimas ir apdorojimas 
būtų vykdomi tokiomis sąlygomis, 
kuriomis geriausiai apsaugoma aplinka, 
žmonių sveikata ir ūkio subjektai, 
gamybos vietos ir žmonės, įskaitant 
minimalias priemones, skirtas bet kokių 
pavojingų atliekų atsekamumui ir 
kontrolei, pradedant gamyba ir baigiant 
galutinio pristatymo vieta, bei tinkamam 
pavojaus įvertinimui užtikrinti.

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė pirmojo svarstymo metu (52 pakeitimas). Europos 
Parlamentas ypač siekia užtikrinti, kad, panaikinus Pavojingų atliekų direktyvą, nepablogėtų 
apsaugos standartai.
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Pakeitimas 24
21 straipsnio b punktas

b) atliekų naudojimą. b) nepavojingų atliekų naudojimą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas pagrįstas 161 pakeitimu, kurį Europos Parlamentas priėmė pirmojo svarstymo
metu. Norint apdoroti pavojingas atliekas, visada turi būti įvykdomi leidimuose nustatyti 
reikalavimai. Todėl turi būti aiškiai nustatyta, kad įmonėms, apdorojančioms pavojingas 
atliekas, išimtys netaikomos.

Pakeitimas 25
26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Valstybės narės pagal 1 ir 11 straipsnius 
ne vėliau kaip ... ∗ parengia atliekų 
prevencijos programas.

1. Valstybės narės, laikydamosi 1, 7a ir 11 
straipsnio nuostatų, imasi visų reikalingų 
priemonių, kad stabilizuotų savo bendrą 
atliekų gamybą. Stabilizavimas reiškia, 
kad atliekų gamyba, palyginti su 
stabilizavimo laikotarpio pradžia, negali 
didėti. Pirmiausia valstybės narės pagal 1, 
7a ir 11 straipsnius ne vėliau kaip ... ∗
parengia atliekų prevencijos programas.

Pagrindimas

Šis pakeitimas pagrįstas Europos Parlamento pirmojo svarstymo metu priimtu pakeitimu (69 
pakeitimas) ir nauja informacija. Europos Parlamentui labai svarbu, kad būtų priimti atliekų 
prevencijos ir perdirbimo uždaviniai.

Pakeitimas 26
26 straipsnio 2 ir 3 dalys

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

3. Valstybės narės šiose programose
nustato tinkamus konkrečius kokybinius ar 
kiekybinius uždavinius, pagrįstus pradiniu 
uždaviniu iki 2012 m. stabilizuoti atliekų 
gamybą ir iki 2020 m. toliau sparčiai 
mažinti jų gamybą, kaip nustatyta 7a 
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nurodyti 4 dalyje, kokybės ar kiekybės 
tikslus ir rodiklius, skirtus tam pačiam 
tikslui.

straipsnyje.

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

4. Atliekų prevencijos rodikliai 
patvirtinami taikant 36 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą, kad 
valstybės narės galėtų įvykdyti uždavinius 
ir stebėti ir vertinti savo vykdomų atliekų 
prevencijos programų ir priemonių 
pažangą ir teikti ataskaitas.

Pagrindimas

Šis pakeitimas pagrįstas Europos Parlamento pirmojo svarstymo metu priimtu pakeitimu (69 
pakeitimas) ir nauja informacija. Europos Parlamentui labai svarbu, kad būtų priimti atliekų 
prevencijos ir perdirbimo uždaviniai.

Pakeitimas 27
26 straipsnio 5 dalis

5. Komisija parengs gaires siekdama padėti 
valstybėms narėms rengiant programas.

5. Komisija sukurs keitimosi informacija 
apie pažangiąją atliekų prevencijos patirtį 
sistemą ir parengs gaires siekdama padėti 
valstybėms narėms rengiant programas.

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė pirmojo svarstymo metu (69 pakeitimas). Ši 
sistema sudarytų institucijoms galimybę semtis patirties iš kitoje valstybėje narėje įgyvendintų 
veiksmingų priemonių.

Pakeitimas 28
27 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad atliekų 
tvarkymo planai ir atliekų prevencijos 
programos būtų įvertinami bent kas 
šešerius metus ir prireikus būtų 
patikslinami.

Valstybės narės reguliariai vertina atliekų 
prevencijos programas ir persvarsto jas 
bent kas penkerius metus. Europos 
aplinkos agentūra į savo metinę ataskaitą 
turėtų įtraukti pažangos, padarytos 
vykdant ir įgyvendinant tokias programas, 
apžvalgą.
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Pagrindimas

Į šį procesą reikia įtraukti Europos aplinkos agentūrą (EAA, angl. EEA), kad ji padėtų 
Komisijai ir Parlamentui išsiaiškinti, kaip viskas vyksta. Valstybės narės gali lengvai išvengti 
priežiūros paprasčiausiai atidėdamos ataskaitų Komisijai pateikimo terminą. Pagal 
Direktyvą Nr. 91/692/EEB valstybės narės savo Pagrindų direktyvos dėl atliekų periodines 
ataskaitas turėjo pateikti iki 2004 m. rugsėjo 30 d. Iki 2004 m. gruodžio 31 d. tai padarė tik 9 
iš jų. Tai buvo Vokietija, Danija, Graikija, Suomija, Portugalija, Švedija, Čekija, Slovėnija ir 
Slovakija. Vėl teikiamas pirmojo svarstymo metu priimtas 71 pakeitimas.

Pakeitimas 29
29a straipsnis (naujas)

29a straipsnis
Papildomos priemonės

Per ...* Komisija parengia ataskaitą, 
kurioje būtų aptariamos priemonės, 
kurios padėtų veiksmingiau pasiekti 1 ir 
11 straipsniuose nustatytus tikslus. 
Ataskaita kartu su atitinkamais 
pasiūlymais per šešis mėnesius nuo jos 
parengimo datos pateikiama Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
Ataskaitoje visų pirma aptariami šie 
klausimai:
a) ar II priedas turi būti keičiamas 
siekiant:
i) atsisakyti tų atvejų, kai išvardytų 
operacijų metu panaudojama 
nepakankamai daug atliekų siekiant 
naudingo tikslo, atitinkančio 1 straipsnyje 
nustatytus tikslus,
ii) nurodyti atvejus, kai panaudotų ir 
naudojimo operacijos metu galutinai 
pašalintų atliekų proporcija turėtų būti 
tiksliai apibrėžta siekiant užtikrinti, kad 
būtų įvykdyti 1 straipsnyje nustatyti 
tikslai,
iii) nurodyti su naudojimo operacija R1 
susijusius skirtingus energijos efektyvumo 
lygius,
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iv) pateikti nuorodų atsižvelgiant į 
technikos ir mokslo pažangą;
b) ar I priedas turi būti keičiamas 
siekiant:
i) pridėti tam tikrų II priede nepaminėtų 
operacijų,
ii) pateikti nuorodų atsižvelgiant į 
technikos ir mokslo pažangą; ir
c) ar, nustačius minimalius tam tikrų 
šalinimo ar naudojimo operacijų 
standartus, bus galima geriau įgyvendinti 
10 straipsnyje numatytus tikslus.
Pagal šios ataskaitos reikalavimą 
nedraudžiama Komisijai tuo pat metu 
pateikti kokių nors pasiūlymų.
* Dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos.

Pagrindimas

Vėl teikiamas pirmojo svarstymo metu priimtas 61 pakeitimas. Pasiūlyme pateikiama daug 
nuorodų į komitologijos procedūrą, ir tai reiškia, kad kai kurie svarbūs klausimai gali būti 
keičiami netaikant tinkamo tikrinimo. Šis pakeitimas padėtų tai išspręsti, kadangi jame 
reikalaujama, kad Komisija teiktų ataskaitas, apimančias kelias svarbias sritis, siekiant 
pateikti dėl jų naujų pasiūlymų, kuriuos apsvarstytų Parlamentas ir Taryba. Komisija turi 
atsižvelgti į specialius pasiūlymus, susijusius su tomis sritimis, kuriose ji jau pasiūlė 
komitologijos procedūras, ir turi greitai atkreipti į tai dėmesį. Tuo tarpu tai neturėtų užkirsti 
kelio pokyčiams, nes pakeitime aiškiai nurodoma, kad Komisija gali pateikti savo pasiūlymų 
per tą laikotarpį.

Pakeitimas 30
32 straipsnio 1 dalis

1. 20 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos 
ar įmonės, pavojingų atliekų gamintojai ir 
įstaigos bei įmonės, kurių profesinė veikla 
yra pavojingų atliekų surinkimas ar 
vežimas, ar veikiančios kaip prekiautojai 
jomis ir tarpininkai, registruoja atliekų 
kiekį, pobūdį, kilmę ir, jei reikia, paskirties 
vietą, surinkimo periodiškumą, naudojamą 
transporto rūšį ir numatytą apdorojimo 

1. 20 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos 
ar įmonės, pavojingų atliekų gamintojai ir 
įstaigos bei įmonės, kurių profesinė veikla 
yra pavojingų atliekų surinkimas ar 
vežimas, ar veikiančios kaip prekiautojai 
jomis ir tarpininkai, chronologine tvarka 
registruoja atliekų kiekį, pobūdį, kilmę ir, 
jei reikia, paskirties vietą, surinkimo 
periodiškumą, naudojamą transporto rūšį ir
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metodą bei pateikia tuos duomenis 
kompetentingoms institucijoms jų 
prašymu.

numatytą apdorojimo metodą bei pateikia 
tuos duomenis kompetentingoms 
institucijoms jų prašymu.

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė pirmojo svarstymo metu (74 pakeitimas). Europos 
Parlamentas ypač siekia užtikrinti, kad, panaikinus Pavojingų atliekų direktyvą, nepablogėtų 
apsaugos standartai.

Pakeitimas 31
32 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

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

2. Registruoti pavojingų atliekų duomenys 
saugomi penkerius metus.

Pagrindimas

Šį pakeitimą Europos Parlamentas priėmė pirmojo svarstymo metu (74 pakeitimas). Europos 
Parlamentas ypač siekia užtikrinti, kad, panaikinus Pavojingų atliekų direktyvą, nepablogėtų 
apsaugos standartai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pirmojo svarstymo metu Europos Parlamentas priėmė kelis svarbius direktyvos projekto 
pakeitimus. Europos Parlamentas norėtų, kad šie pakeitimai išliktų ir antrojo svarstymo metu.
Pagrindimai pakeitimai buvo perdirbimo ir atliekų prevencijos uždavinių nustatymas ir 
reikalavimas kaip bendrąją taisyklę taikyti penkių lygmenų atliekų hierarchiją.
Taryba išbraukė visą tekstą apie uždavinius, bet pranešėja, pasikonsultavusi su Komisija, šiek 
tiek pakeitė ir vėl pateikė Europos Parlamento pakeitimus. Pakeitimai pakeisti, kad tekstas 
būtų labiau priimtinas Tarybai ir kad atliekų prevencijos ir pramonės atliekų perdirbimo 
uždavinių atvejais būtų labiau atsižvelgta į poreikį kurti patikimą statistinę bazę. Pranešėjos ir 
komiteto požiūriu, būtų klaida praleisti progą užtikrinti, kad ši direktyva nebūtų vien 
apibrėžimų rinkinys. Svarbu, kad būtų tikras ryšys tarp direktyvos ir teminėje atliekų 
strategijoje išdėstytų perdirbimo ir prevencijos siekių. Kai nenustatyti uždaviniai, tokio ryšio 
nėra.
Europos Parlamentas ir Taryba, be abejo, ginčysis dėl penkių lygių hierarchijos taikymo 
aprėpties ir dėl to, kokiu būdu galima jos nesilaikyti. Europos Parlamentas nori, kad 
hierarchija būtų taikoma kaip „pagrindinė taisyklė“, o Taryba teikia pirmenybę formuluotei 
„pagrindinis principas“. Pranešėja ne visiškai įsitikinusi, kad vietinio lygmens ginčuose bus 
suvokti nedideli šių dviejų formuluočių skirtumai. Pagrindinis šio klausimo aspektas yra tas,
kad direktyvoje turi būti išaiškinta, kad paprastai hierarchijos nesilaikyti negalima – tai turi 
vykti tvarkingo proceso rėmuose. Pirminiame Europos Parlamento pakeitime buvo numatytas 
nepagrįstai sudėtingas hierarchijos nesilaikymo procesas. Pranešėja jį supaprastino, 
atsižvelgdama į tai, kad turi būti taikomos valstybių narių nustatytos visuomenės dalyvavimo 
procedūros.
Vienas svarbus direktyvos tikslas yra aiškiai nustatyti, kuo skiriasi atliekų „naudojimas“ ir 
atliekų „pašalinimas“, nes Teisingumo Teismo sprendimai įneša neaiškumo. Pirmojo 
svarstymo metu priimtuose pakeitimuose buvo numatytas „naudojimo“ apibrėžimas, į kurį 
įtrauktos energiją iš atliekų gaminančios įmonės, kurios atitinka tam tikrus energijos 
efektyvumo kriterijus. Pirmojo svarstymo metu pateikti pakeitimai, prieštaraujantys energijos 
gamybos iš atliekų idėjai, nebuvo priimti. Tačiau buvo priimtas pakeitimas, kuris II priede 
panaikino siūlomą energijos efektyvumo formulę. Tai turėtų būti kriterijus, pagal kurį būtų 
galima nuspręsti, kokia energijos iš atliekų gamyba galėtų būti laikoma „naudojimo“ 
operacijomis.

Pranešėja mano, kad iš atliekų energiją gaminančios įmonės gali būti svarbios sprendžiant 
likutinių atliekų, kurios paprastai užkasamos, problemą. Pranešėja taip pat mano, kad šiuo
metu, kai ES išgyvena energetikos krizę ir yra vis labiau priklausoma nuo nesaugių užsienio 
kuro tiekimo šaltinių, atliekos yra galimai svarbus kuro šaltinis. Mūsų atliekos bent jau 
pagamintos ES. Iš jų galima gaminti šilumą ir energiją. Kelių valstybių narių patirtis rodo, kad 
iš atliekų gaunama energija gali papildyti perdirbimą ir jo neišstumti. Pageidautina, kad būtų 
taikoma energijos efektyvumo formulė, kurios „naudojimo“ įmonės turėtų laikytis. Be to, 
tokia formulė naujas įmones kuriantiems subjektams būtų svarbi paskata teikti pirmenybę 
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energijos efektyvumui.
Tačiau, pranešėja supranta, kad yra Europos Parlamento narių, kurie iš esmės pasisako prieš 
energiją iš atliekų gaminančias įmones ir kurie jokiu būdu už jas nebalsuos. Kiti Europos 
Parlamento nariai, daugiausia iš šalių, kurios tik pradeda atliekų neužkasti, bijo, kad energijos 
gamyba iš atliekų jų šalyse gali tapti vyraujančiu atliekų tvarkymo procesu ir kad tai neskatins 
investuoti į perdirbimą, pakartotinį naudojimą ir prevenciją. 

Šiuo aspektu ypač svarbus Europos Parlamento reikalavimas patvirtinti perdirbimo ir 
prevencijos uždavinius. Valstybės narės nori, kad Europos Parlamento nariai pripažintų, kad 
energijos gamybą iš atliekų būtų galima laikyti „naudojimu“. Jei jos nori laimėti šį ginčą, 
privalo suprasti, kad Europos Parlamento nariai palaikys šią idėją tik tuo atveju, jei jie bus 
užtikrinti, kad į šią direktyvą bus įtraukti perdirbimo ir prevencijos uždaviniai. Toks 
uždavinys yra apsidraudimo, kad energijos gamyba iš atliekų netaptų vyraujančiu atliekų 
tvarkymo būdu, politika.
Pirmojo svarstymo metu Europos Parlamentas priėmė Komisijos pasiūlymų dėl tinkamai 
apdorotų atliekų perdirbimo į gaminius pakeitimus. Europos Parlamento nariai „atliekų 
nustojimo būti atliekomis“ klausimu siekė aiškiai pabrėžti, kad reikalingi teisėkūros 
pasiūlymai, nustatantys, kokie reikalavimai taikomi kompostui, užpildams, popieriui, stiklui, 
metalui, panaudotoms padangoms ir audinių atliekoms. Visais šiais atvejais išaiškinimas, 
kokios taisyklės taikomos, labai prisidėtų prie perdirbimo skatinimo. Gaila, kad Taryba 
pabijojo spręsti šią problemą ir šį klausimą perkėlė į konstatuojamąsias dalis. Pranešėja nori, 
kad būtų greičiau imtasi konkrečių veiksmų, ir grąžino ši klausimą į direktyvos tekstą.
Taryba drąsiai pasisakė šalutinių produktų klausimu ir į 4 straipsnį įtraukė apibrėžimą. 
Europos Parlamentą veikiančių subjektų nuomonė šiuo klausimu visiškai skiriasi. Pranešėja 
mano, kad būtina pasinaudoti galimybe nustatyti apibrėžimą ir jos neatidėti neapibrėžtam 
laikui.
Ši direktyva apimą dvi galiojančias direktyvas – dėl pavojingų atliekų ir dėl alyvų atliekų. 
Daugelis kolegų nepalankiai vertino tai, kad į Atliekų pagrindų direktyvą perkelta per mažai 
galiojančios Pavojingų atliekų direktyvos aspektų. Todėl pranešėja, siekdama šią padėtį 
ištaisyti, pasiūlė grąžinti keletą pakeitimų, pasiūlytų pirmojo svarstymo metu. Paskelbus 
direktyvą atrodė, kad ji gali pakenkti alyvų atliekų perdirbėjų interesams. Pranešėja reiškia 
pasitenkinimą, kad bendrojoje pozicijoje šiuo klausimu pasiūlytos tinkamos nuostatos. 
Pranešėja palankiai vertina Tarybos tekstą dėl biologinių atliekų ir atkreipia dėmesį į, jos 
nuomone, reikalingus nedidelius papildymus gamintojo atsakomybės klausimu.
Pranešėja tikisi, kad priimtas galutinis direktyvos variantas bus pakankamai aiškus ir daugiau 
nereikės kreiptis į Europos Teisingumo Teismą. Saugus ir tausus atliekų tvarkymas – visiems 
svarbus klausimas. Šį kartą mes privalome jį išspręsti iš tikrųjų.
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