EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2018/852 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO DĖL
DUOMENŲ SKAIČIAVIMO IR KOKYBĖS PATIKROS ATASKAITŲ APIE ATLIEKŲ SUSIDARYMĄ IR TVARKYMĄ TEIKIMO
EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
ATITIKTIES LENTELĖ
Europos Parlamento ir Tarybos LR teisės aktai
Direktyvos
direktyva (ES) 2018/852, kuria iš
perkėlimo ir
dalies
keičiama
Direktyva Aplinkos ministro įsakymo "Dėl Duomenų skaičiavimo ir kokybės patikros ataskaitų apie įgyvendinimo
94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų susidarymą ir tvarkymą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo" lygis
atliekų
(toliau
–
Direktyva projektas (toliau – Ataskaitų teikimo įsakymo projektas)
94/62/EB)
Duomenų skaičiavimo ir kokybės patikros ataskaitų apie atliekų susidarymą ir tvarkymą
teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo projektas (toliau – Ataskaitų teikimo tvarkos
aprašo projektas)
1 straipsnis
Pakeitimai
Direktyva 94/62/EB iš dalies
keičiama taip:
5) 6 straipsnis iš dalies keičiamas
taip:
a) 1 dalis papildoma šiais punktais:
„f) ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio
31 d. mažiausiai 65 % visų pakuočių
atliekų (pagal svorį) turi būti
perdirbama;
g) ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio
31 d. turi būti pasiekti šie minimalūs
toliau nurodytų pakuočių atliekose
esančių medžiagų perdirbimo tikslai
(pagal svorį):
i) 50 % plastiko;
ii) 25 % medienos;
iii) 70 % juodųjų metalų;
iv) 50 % aliuminio;
v) 70 % stiklo;
vi) 75 % popieriaus ir kartono;
h) ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio
31 d. mažiausiai 70 % visų pakuočių

Visiškas
Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
<...>
37. Agentūra, apskaičiuodama šio Tvarkos aprašo 16 punkte minimus duomenis, skirtus vertinti
direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose numatytų tikslų – iki 2025 m. gruodžio
31 d. perdirbti mažiausiai 65%, iki 2030 metų gruodžio 31 d. – 70 % visų pakuočių atliekų (pagal
svorį), įgyvendinimą, vadovaujasi šiomis bendrosiomis duomenų apskaičiavimo taisyklėmis:

atliekų (pagal svorį) turi būti
perdirbama;
i) ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio
31 d. turi būti pasiekti šie minimalūs
toliau nurodytų pakuočių atliekose
esančių medžiagų perdirbimo tikslai
(pagal svorį):
i) 55 % plastiko;
ii) 30 % medienos;
iii) 80 % juodųjų metalų;
iv) 60 % aliuminio;
v) 75 % stiklo;
vi) 85 % popieriaus ir kartono.“;
1 straipsnis
Pakeitimai
Direktyva 94/62/EB iš dalies
keičiama taip:
6) įterpiamas šis straipsnis:
„6a straipsnis
Tikslų
įgyvendinimo
pažangos
skaičiavimo taisyklės
1. Skaičiuojant, ar 6 straipsnio
1 dalies f–i punktuose nustatyti
tikslai pasiekti:
a)valstybės narės apskaičiuoja per
atitinkamus kalendorinius metus
susidariusių ir perdirbtų pakuočių
atliekų svorį. Valstybėje narėje
susidariusių
pakuočių
atliekų
kiekis gali būti laikomas lygiu tais
pačiais metais toje valstybėje
narėje rinkai pateiktų pakuočių
kiekiui;
b)perdirbtų pakuočių atliekų svoris –
tai pakuočių, tapusių atliekomis,
kurios
reikiamai
patikrintos,
išrūšiuotos ir kitaip apdorotos

Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS IR TAIKYMO SRITIS
3. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) rengdama duomenis ir kokybės patikros
ataskaitas Europos Komisijai, naudoja duomenis ir informaciją, kurią jai teikia:
3.1. atliekų darytojai ir atliekų tvarkytojai, vadovaudamiesi Atliekų susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis 2011 m. gegužės 3 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“;
3.2. pakuočių gamintojai ir importuotojai, vadovaudamiesi Pakuočių ir pakuočių atliekų
tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27
d. įsakymu Nr. „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
3.3. gaminių gamintojai ir importuotojai, vadovaudamiesi Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo
organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo
organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“;
3.4. mechaninio – biologinio, mechaninio apdorojimo įrenginių operatoriai, atliekų rūšiavimo
įrenginių operatoriai ir regioninių nepavojingų atliekų sąvartynų operatoriai, vadovaudamiesi
Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio
vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio
31 d. įsakymu Nr. D1-661 „Dėl Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių
biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Visiškas

siekiant atskirti pakuočių atliekas,
kurios toliau nebus apdirbamos, ir
užtikrinti kokybišką perdirbimą,
patenka į perdirbimo operaciją, per
kurią pakuočių atliekos faktiškai
perdirbamos į produktus, žaliavas
ar medžiagas, išmatuotas svoris.
2. Taikant 1 dalies a punktą,
perdirbtų pakuočių atliekų svoris
matuojamas tada, kai atliekos
patenka į perdirbimo operaciją.
Nukrypstant nuo pirmos pastraipos,
po rūšiavimo operacijos perdirbtų
atliekų svoris, gali būti išmatuotas,
jeigu:
a)tokios išrūšiuotos atliekos bus
toliau perdirbamos;
b)per tolesnes operacijas prieš
perdirbimo operaciją atskirtų ir
toliau neperdirbamų medžiagų
svoris neįskaičiuojamas į atliekų,
kurios ataskaitose nurodomos kaip
perdirbtos, svorį.
3. Valstybės
narės
sukuria
veiksmingą kokybės kontrolės ir
pakuočių
atliekų
atsekamumo
sistemą siekdamos užtikrinti, kad
būtų laikomasi šio straipsnio 1 dalies
a punkte ir šio straipsnio 2 dalies a ir
b punktuose nustatytų sąlygų.
Siekiant užtikrinti surinktų duomenų
apie perdirbtas pakuočių atliekas
patikimumą ir tikslumą, sistemą gali
sudaryti
pagal
Direktyvos
2008/98/EB 35 straipsnio 4 dalį
sukurti
elektroniniai
registrai,
rūšiuotų atliekų kokybės reikalavimų

3.5. savivaldybių ar jų įgaliotų komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriais ir
regionų plėtros tarybos, vadovaudamiesi Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo
planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir
užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-863 „Dėl Informacijos apie
regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir
kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. Agentūra duomenų ir ataskaitų rengimui gali naudoti ir kitus, ne tik šio Tvarkos aprašo 3.1–3.5
papunkčiuose nurodytus duomenų šaltinius, pasitelkti kitas duomenų rinkimo priemones
(pavyzdžiui, statistinį tyrimą, duomenų modeliavimą ar kt.), kad būtų užtikrinama teikiamų
Europos Komisijai duomenų ir ataskaitų kokybė.
<...>
III SKYRIUS
DUOMENŲ IR ATASKAITŲ EUROPOS KOMISIJAI RENGIMAS IR TEIKIMAS
ĮGYVENDINANT DIREKTYVOS 94/62/EB REIKALAVIMUS
15. Agentūra pagal direktyvos 94/62/EB 12 straipsnio 3a dalies reikalavimus, rengia ir teikia
Europos Komisijai duomenis ir ataskaitas apie direktyvos 94/62/EB reikalavimų ir direktyvoje
94/62/EB numatytų tikslų įgyvendinimą.
16. Agentūra gavusi duomenis apie pakuotes ir jų atliekų tvarkymą, juos apdoroja ir rengia
teikimui Europos Komisijai vadovaudamasi bendrosiomis duomenų apskaičiavimo taisyklėmis,
nurodytomis šio Tvarkos aprašo 37.1–37.8 papunkčiuose ir 2019 m. balandžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo sprendime (ES) 2019/665, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/270/EB,
nustatantis duomenų bazės sistemos formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (toliau – Sprendimas (ES) 2019/665) numatytomis
detalesnėmis skaičiavimo taisyklėmis, metodika ir duomenų pateikimo forma. Kartu su
duomenimis pateikiama duomenų kokybės patikros ataskaita.
17. Agentūra, gavusi duomenis apie lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių metinį sunaudojimą,
juos apdoroja ir rengia teikimui Europos Komisijai duomenis pagal 2018 m. birželio 19 d.
Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/896, kuriuo nustatoma lengvųjų plastikinių
pirkinių maišelių metinio sunaudojimo apskaičiavimo metodika ir iš dalies keičiamas Sprendimas
2005/270/EB nustatytą metodiką ir duomenų teikimo formą.
18. Duomenys ir ataskaita, nurodyti šio Tvarkos aprašo 16 punkte, teikiami Europos Komisijai
kasmet per aštuoniolika mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Duomenys už 2020 m. turi
būti pateikti iki 2022 m. birželio 30 d.

techninės
specifikacijos
arba
išrūšiuotų atliekų vidutinių nuostolių
įverčiai, taikomi įvairių rūšių
atliekoms ir atliekų tvarkymo
būdams. Vidutinių nuostolių įverčiai
gali būti naudojami tik tais atvejais,
kai negalima kitais būdais gauti
patikimų duomenų, ir apskaičiuojami
pagal
apskaičiavimo
taisykles,
nustatytas
pagal
Direktyvos
2008/98/EB 11a straipsnio 10 dalį
priimtame deleguotajame akte.
4. Siekiant apskaičiuoti, ar pasiekti
6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose
nustatyti tikslai, biologiškai skaidžių
pakuočių atliekų, kurios patenka į
aerobinio ar anaerobinio apdorojimo
operaciją, kiekis gali būti laikomas
perdirbtų atliekų kiekiu, jeigu po
apdorojimo gaunamas kompostas,
degazuotasis
raugas
ar
kita
produkcija, kurios perdirbto turinio
kiekis panašus į atliekų, patekusių į
operaciją, kiekį, ir jie po to
naudojami kaip perdirbti produktai,
žaliavos ar medžiagos. Jeigu po
tvarkymo operacijos produkcija
naudojama žemei, valstybės narės ją
gali
skaičiuoti
perdirbtomis
atliekomis tik tada, jeigu šiuo
naudojimu pagerinamas žemės ūkis
ar
pasiekiama
ekologinio
pagerinimo.
5. Kai pakuočių atliekų medžiagos,
atlikus parengimo operaciją, bet jų
neapdorojus,
nebelaikomos
atliekomis, jos gali būti laikomos

19. Duomenys, nurodyti šio Tvarkos aprašo 17 punkte, turi būti teikiami Europos Komisijai
kiekvienais metais pradedant nuo 2018 m. gegužės 27 d.
VIII SKYRIUS
BENDROSIOS DUOMENŲ APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS
37. Agentūra, apskaičiuodama šio Tvarkos aprašo 16 punkte minimus duomenis, skirtus vertinti
direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose numatytų tikslų – iki 2025 m. gruodžio
31 d. perdirbti mažiausiai 65%, iki 2030 metų gruodžio 31 d. – 70 % visų pakuočių atliekų (pagal
svorį), įgyvendinimą, vadovaujasi šiomis bendrosiomis duomenų apskaičiavimo taisyklėmis:
37.1. apskaičiuojamas per kalendorinius metus susidariusių ir perdirbtų pakuočių atliekų kiekis
(svoris), tonomis. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais pateiktų pakuočių kiekis
(svoris) gali būti laikomas lygiu tais pačiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikoje
susidarančių pakuočių atliekų kiekiui (svoriui);
37.2. perdirbtų pakuočių atliekų svoris apskaičiuojamas įvertinant pakuočių atliekų, patekusių į
perdirbimo procesą svorį ir po perdirbimo proceso faktiškai gautų medžiagų ar daiktų svorį;
37.3. atliekų, kurias galima laikyti perdirbtomis, kiekis (svoris) įvertinamas ir apskaičiuojamas,
kai šios atliekos patenka į perdirbimo procesą arba gali būtų apskaičiuojamas kaip rūšiavimo
proceso išeigos svoris, jeigu:
37.3.1.išrūšiuotos atliekos toliau bus perdirbamos;
37.3.2. prieš perdirbimo procesą atskirtų ir neperdirbtų atliekų svoris nebus įskaičiuojamas į
perdirbtų atliekų svorį;
37.4. skaičiuodama rūšiavimo proceso išeigos svorį Agentūra gali vadovautis vidutinių išrūšiuotų
atliekų nuostolių koeficientais, kurie gali būti apskaičiuojami ir taikomi atskiriems atliekų
srautams ir atliekų tvarkymo būdams. Vidutiniai išrūšiuotų atliekų nuostolių koeficientai taikomi
tik tais atvejais, kai kitais būdais negalima gauti patikimų duomenų ir apskaičiuojami pagal
Europos Komisijos parengtą įgyvendinimo aktą;
37.5. apskaičiuojant perdirbtų pakuočių atliekų kiekį (svorį) turėtų būti įvertintos ir biologiškai
skaidžios pakuočių atliekos, kurios patenka į aerobinio ar anaerobinio apdorojimo įrenginius. Šios
pakuočių atliekos gali būti vertinamos kaip perdirbtos tik tokiu atveju, jeigu po atliekų
apdorojimo veiklos gautas kompostas atitinka komposto kokybės rodiklius, nurodytus
Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiuose
reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d.
įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo
aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“;
37.6. pakuočių atliekos, kurios paruošiamos naudoti pakartotinai ir nebelaikomos atliekomis, gali
būti įtraukiamos į perdirbtų atliekų kiekį, jeigu tos pakuotės skirtos naudoti pagal savo pirminę

perdirbtomis medžiagomis, jeigu jos
skirtos tolesniam perdirbimui į
produktus, žaliavas ar medžiagas,
kurios bus naudojamos pagal savo
pirminę paskirtį arba kitais tikslais.
Tačiau tų atliekomis nebelaikomų
medžiagų, kurios bus naudojamos
kaip kuras arba kita energijos
gamybos žaliava, ar bus deginamos,
naudojamos
užpildymui
arba
šalinamos
sąvartyne,
negalima
įtraukti
į
perdirbimo
tikslų
įgyvendinimą.
6. Skaičiuodamos, ar 6 straipsnio
1 dalies f–i punktuose nustatyti
tikslai yra įgyvendinti, valstybės
narės gali įskaičiuoti perdirbtą
atliekas sudeginus atskirtų metalų
kiekį, atsižvelgiant į sudegintų
pakuočių atliekų procentinę dalį, jei
perdirbti metalai atitinka tam tikrus
kokybės
kriterijus,
nustatytus
įgyvendinimo akte, priimtame pagal
Direktyvos
2008/98/EB
11a straipsnio 9 dalį.
7. Pakuočių
atliekas,
kurios
išsiunčiamos į kitą valstybę narę, kad
joje būtų perdirbamos, į 6 straipsnio
1 dalies f–i punktuose nustatytų
tikslų įgyvendinimo rodiklius gali
įskaičiuoti tik tas pakuočių atliekas
surinkusi valstybė narė.
8. Iš Sąjungos eksportuojamas
pakuočių atliekas surinkusi valstybė
narė gali jas įtraukti apskaičiuodama,
kokiu mastu pasiekti 6 straipsnio
1 dalyje nustatyti tikslai, tik jei yra

paskirtį ar kitais tikslais, išskyrus naudojimą energijai gauti, užpildymą medžiagomis ar šalinimą.
Jeigu jos naudojamos minėtais tikslais, šių medžiagų ar daiktų svorio negalima įtraukti į perdirbtų
atliekų kiekį (svorį);
37.7. metalai, kurie susidarė atliekų naudojimo energijai gauti veiklos metu ir yra perdirbti,
atsižvelgiant į bendrą sudegintų atliekų ir pakuočių atliekų procentinę dalį, gali būti įskaičiuojami
į perdirbtų pakuočių atliekų svorį, jei atitinka kokybės kriterijus, nurodytus Sprendime (ES)
2019/665;
37.8. jei pakuočių atliekos yra išvežamos į kitą Europos Sąjungos šalį ar eksportuojamos iš
Europos Sąjungos, siekiant jas perdirbti laikantis 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo reikalavimų, šios atliekos, jeigu
laikomasi šio Tvarkos aprašo 37.2–37.3 papunkčiuose nurodytų sąlygų, įskaičiuojamos į tos
valstybės, kuri šias atliekas išvežė ar eksportavo pakuočių atliekų, paruoštų perdirbti, kiekį
(svorį);
37.9. detalesnės duomenų apskaičiavimo taisyklės nustatytos Sprendime (ES) 2019/665.

įvykdyti šio straipsnio 3 dalies
reikalavimai ir jei pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB)
Nr. 1013/2006 (*1)
eksportuotojas gali įrodyti, kad
atliekų siunta atitinka to reglamento
reikalavimus ir kad pakuočių atliekos
už Sąjungos ribų buvo tvarkomos
laikantis reikalavimų, kurie yra iš
esmės lygiaverčiai atitinkamuose
Sąjungos aplinkos teisės aktuose
nustatytiems reikalavimams.
9. Siekdama užtikrinti vienodas šio
straipsnio 1–5 dalių taikymo sąlygas,
Komisija ne vėliau kaip 2019 m.
kovo 31 d. priima įgyvendinimo
aktus, kuriais nustatomos duomenų,
visų pirma susijusių su susidariusių
pakuočių
atliekų
svoriu,
apskaičiavimo,
patikrinimo
ir
pateikimo
taisyklės.
Tie
įgyvendinimo aktai priimami pagal
21 straipsnio
2 dalyje
nurodytą
nagrinėjimo procedūrą.

1 straipsnis
Pakeitimai
Direktyva 94/62/EB iš dalies
keičiama taip:
11) 12 straipsnis iš dalies keičiamas
taip:
b) 2 dalis pakeičiama taip:
„2. 1 dalyje nurodytose duomenų
bazėse kaupiami duomenys pagal III
priedą ir jie visų pirma suteikia
informacijos
apie
atskirose

Ataskaitų teikimo įsakymo projektas
1. T v i r t i n u Duomenų skaičiavimo ir kokybės patikros ataskaitų apie atliekų susidarymą ir
tvarkymą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. Aplinkos apsaugos agentūrai pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Duomenų skaičiavimo ir
kokybės patikros ataskaitų apie atliekų susidarymą ir tvarkymą teikimo Europos Komisijai
tvarkos aprašą rinkti ir apdoroti informaciją, rengti ir teikti Europos Komisijai duomenis ir
ataskaitas apie 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB dėl
pakuočių ir pakuočių atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/852, 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos

Visiškas

valstybėse narėse stebimą pakuočių
ir pakuočių atliekų srautų dydį,
ypatybes ir pokyčius, įskaitant
informaciją apie pakuočių medžiagų
ir jų gamybai naudotų komponentų
toksiškumą ir pavojingumą.“;
c) 3 dalis išbraukiama;
d) įterpiamos šios dalys:
„3a.
Valstybės narės Komisijai
teikia kiekvienų kalendorinių metų
duomenis apie 6 straipsnio 1 dalies
a–i punktų įgyvendinimo pažangą ir
duomenis
apie
daugkartines
pakuotes.
Duomenis jos pateikia elektroniniu
būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių
metų, kurių duomenys renkami,
pabaigos.
Duomenys
teikiami
remiantis III priedu Komisijos pagal
šio straipsnio 3d dalį nustatyta
forma.
Pirmasis 6 straipsnio 1 dalies f–i
punktuose
nustatytas
tikslų
įgyvendinimo ataskaitinis laikotarpis
prasideda ir daugkartinių pakuočių
duomenys pradedami teikti už
pirmuosius
nepertrauktus
kalendorinius metus, einančius po
įgyvendinimo
akto,
kuriuo
nustatoma ataskaitų teikimo forma
pagal šio straipsnio 3d dalį,
priėmimo dienos, ir apima to
ataskaitinio laikotarpio duomenis.
3b. Prie duomenų, kuriuos valstybė
narė teikia pagal šį straipsnį,
pridedama
kokybės
patikros
ataskaita ir ataskaita apie pagal 6a

direktyvoje 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m.
gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/850, 2000 m. rugsėjo 18 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva (ES) 2018/849, 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d., Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva (ES) 2018/849, 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje
2008/98/EB dėl atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851, 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvoje 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES)
2018/849 numatytų reikalavimų ir tikslų įgyvendinimą;
<...>
4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
<...>
4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. D1-717 „Dėl
Ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių
atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo su visais
pakeitimais ir papildymais“;
Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS IR TAIKYMO SRITIS
3. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) rengdama duomenis ir kokybės patikros
ataskaitas Europos Komisijai, naudoja duomenis ir informaciją, kurią jai teikia:
3.1. atliekų darytojai ir atliekų tvarkytojai, vadovaudamiesi Atliekų susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis 2011 m. gegužės 3 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“;
3.2. pakuočių gamintojai ir importuotojai, vadovaudamiesi Pakuočių ir pakuočių atliekų
tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27
d. įsakymu Nr. „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
3.3. gaminių gamintojai ir importuotojai, vadovaudamiesi Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo
organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos

straipsnio 3 ir 8 dalis priimtas ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo
priemones,
įskaitant
išsamią organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“;
informaciją apie vidutinių nuostolių 3.4. mechaninio – biologinio, mechaninio apdorojimo įrenginių operatoriai, atliekų rūšiavimo
įverčius, kai taikytina.
įrenginių operatoriai ir regioninių nepavojingų atliekų sąvartynų operatoriai, vadovaudamiesi
Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio
vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio
31 d. įsakymu Nr. D1-661 „Dėl Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių
biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3.5. savivaldybių ar jų įgaliotų komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriais ir
regionų plėtros tarybos, vadovaudamiesi Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo
planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir
užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-863 „Dėl Informacijos apie
regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir
kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. Agentūra duomenų ir ataskaitų rengimui gali naudoti ir kitus, ne tik šio Tvarkos aprašo 3.1–3.5
papunkčiuose nurodytus duomenų šaltinius, pasitelkti kitas duomenų rinkimo priemones
(pavyzdžiui, statistinį tyrimą, duomenų modeliavimą ar kt.), kad būtų užtikrinama teikiamų
Europos Komisijai duomenų ir ataskaitų kokybė.
<...>
III SKYRIUS
DUOMENŲ IR ATASKAITŲ EUROPOS KOMISIJAI RENGIMAS IR TEIKIMAS
ĮGYVENDINANT DIREKTYVOS 94/62/EB REIKALAVIMUS
15. Agentūra pagal direktyvos 94/62/EB 12 straipsnio 3a dalies reikalavimus, rengia ir teikia
Europos Komisijai duomenis ir ataskaitas apie direktyvos 94/62/EB reikalavimų ir direktyvoje
94/62/EB numatytų tikslų įgyvendinimą.
16. Agentūra gavusi duomenis apie pakuotes ir jų atliekų tvarkymą, juos apdoroja ir rengia
teikimui Europos Komisijai vadovaudamasi bendrosiomis duomenų apskaičiavimo taisyklėmis,
nurodytomis šio Tvarkos aprašo 37.1–37.8 papunkčiuose ir 2019 m. balandžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo sprendime (ES) 2019/665, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/270/EB,
nustatantis duomenų bazės sistemos formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (toliau – Sprendimas (ES) 2019/665) numatytomis
detalesnėmis skaičiavimo taisyklėmis, metodika ir duomenų pateikimo forma. Kartu su
duomenimis pateikiama duomenų kokybės patikros ataskaita.

17. Agentūra, gavusi duomenis apie lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių metinį sunaudojimą,
juos apdoroja ir rengia teikimui Europos Komisijai duomenis pagal 2018 m. birželio 19 d.
Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/896, kuriuo nustatoma lengvųjų plastikinių
pirkinių maišelių metinio sunaudojimo apskaičiavimo metodika ir iš dalies keičiamas Sprendimas
2005/270/EB nustatytą metodiką ir duomenų teikimo formą.
18. Duomenys ir ataskaita, nurodyti šio Tvarkos aprašo 16 punkte, teikiami Europos Komisijai
kasmet per aštuoniolika mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Duomenys už 2020 m. turi
būti pateikti iki 2022 m. birželio 30 d.
19. Duomenys, nurodyti šio Tvarkos aprašo 17 punkte, turi būti teikiami Europos Komisijai
kiekvienais metais pradedant nuo 2018 m. gegužės 27 d.
1 straipsnis
Pakeitimai
Direktyva 94/62/EB iš dalies
keičiama taip:
12) 17 straipsnis išbraukiamas;

Ataskaitų teikimo įsakymo projektas
1. T v i r t i n u Duomenų skaičiavimo ir kokybės patikros ataskaitų apie atliekų susidarymą ir
tvarkymą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. Aplinkos apsaugos agentūrai pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Duomenų skaičiavimo ir
kokybės patikros ataskaitų apie atliekų susidarymą ir tvarkymą teikimo Europos Komisijai
tvarkos aprašą rinkti ir apdoroti informaciją, rengti ir teikti Europos Komisijai duomenis ir
ataskaitas apie 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB dėl
pakuočių ir pakuočių atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/852, 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos
direktyvoje 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m.
gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/850, 2000 m. rugsėjo 18 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva (ES) 2018/849, 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d., Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva (ES) 2018/849, 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje
2008/98/EB dėl atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851, 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvoje 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES)
2018/849 numatytų reikalavimų ir tikslų įgyvendinimą;
<...>
4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

Visiškas

<...>
4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. D1-717 „Dėl
Ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių
atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo su visais
pakeitimais ir papildymais“;

