DIREKTYVOS 2018/849 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
2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva (ES) 2018/849 kuria iš dalies keičiamos
direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių (toliau – Direktyva 2000/53/EB),
2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir
akumuliatorių atliekų (toliau – Direktyva 2006/66/EB) ir
2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
(toliau – Direktyva 2012/19/ES).

Aplinkos ministro įsakymo "Dėl Duomenų skaičiavimo ir Direktyvos
kokybės patikros ataskaitų apie atliekų susidarymą ir perkėlimo
ir
tvarkymą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo įgyvendinimo lygis
patvirtinimo" projektas (toliau – Ataskaitų teikimo
įsakymo projektas)

1 straipsnis
Direktyvos 2000/53/EB daliniai pakeitimai.
Direktyva 2000/53/EB iš dalies keičiama taip:
6. 9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalis išbraukiama;
b) įterpiamos šios dalys:
„1a. Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų kalendorinių
metų duomenis apie 7 straipsnio 2 dalies nuostatų
įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu
per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys
renkami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal šio
straipsnio 1d dalį nustatyta forma. Pirmasis ataskaitinis
laikotarpis
prasideda
pirmaisiais
nepertraukiamais
kalendoriniais metais, einančiais po įgyvendinimo akto, kuriuo
nustatoma ataskaitų teikimo forma pagal šio straipsnio 1d dalį,
priėmimo dienos, ir jis apima to ataskaitinio laikotarpio
duomenis.
1b. Prie duomenų, kuriuos valstybės narės teikia pagal 1a dalį,
pridedama kokybės patikros ataskaita.

Ataskaitų teikimo įsakymo projektas
Visiškas
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).
<...>
4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
<...>
4.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio
31 d. įsakymą Nr. D1-721 „Dėl Ataskaitų apie Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių įgyvendinimą teikimo
Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais
pakeitimais ir papildymais;

Duomenų skaičiavimo ir kokybės patikros ataskaitų apie
atliekų susidarymą ir tvarkymą teikimo Europos Komisijai
tvarkos aprašo projektas (toliau – Ataskaitų teikimo
tvarkos aprašo projektas)

Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
V SKYRIUS
DUOMENŲ IR ATASKAITŲ EUROPOS KOMISIJAI
RENGIMAS IR TEIKIMAS ĮGYVENDINANT
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DIREKTYVOS 2000/53/EB REIKALAVIMUS

2 straipsnis
Direktyvos 2006/66/EB daliniai pakeitimai
Direktyva 2006/66/EB iš dalies keičiama taip:
1. 10 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Valstybės narės kasmet stebi, kiek procentų surenkama
pagal šios direktyvos I priede nustatytą sistemą. Nedarant
poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
2150/2002 dėl atliekų statistikos (*) taikymui, valstybės narės
Komisijai pateikia ataskaitas elektroniniu būdu per 18 mėnesių
nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos.
Ataskaitose nurodoma, kokiu būdu gauti duomenys, būtini
surinkimo procentui apskaičiuoti.“

24. Agentūra pagal direktyvos 2000/53/EB 9 straipsnio
reikalavimus, rengia ir teikia Europos Komisijai ataskaitas apie
2000/53/EB direktyvos reikalavimų ir direktyvoje 2000/53/EB
numatytų tikslų įgyvendinimą.
25. Agentūra gavusi duomenis apie eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių tvarkymą, juos apdoroja ir rengia
teikimui Europos Komisijai informaciją ir duomenis pagal
2005 m. balandžio 1 d. Europos Komisijos sprendime
2005/293/EB,
nustatančio
išsamias
pakartotinio
naudojimo/naudojimo stebėsenos taisykles ir pakartotinio
naudojimo/perdirbimo tikslus, išdėstytus Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvoje 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių numatytą skaičiavimo metodiką ir
duomenų pateikimo formą. Kartu su duomenimis pateikiama
duomenų kokybės patikros ataskaita.
26. Duomenys ir ataskaita, nurodyti šio Tvarkos aprašo 25
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.
Ataskaitų teikimo įsakymo projektas
Visiškas
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).
<...>
4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
<...>
„4.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio
28 d. įsakymą Nr. D1-525 „Dėl Ataskaitų apie 2006 m. rugsėjo
6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl
baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir
Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo įgyvendinimą teikimo
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Europos Komisijai“ su visais pakeitimais ir papildymais;
4.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio
28 d. įsakymą Nr. D1-525 „Dėl Ataskaitų apie 2006 m. rugsėjo
6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl
baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir
Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo įgyvendinimą teikimo
Europos Komisijai“;
Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
VI SKYRIUS
DUOMENŲ IR ATASKAITŲ EUROPOS KOMISIJAI
RENGIMAS IR TEIKIMAS ĮGYVENDINANT
DIREKTYVOS 2006/66/EB IR REGLAMENTO (ES) NR.
493/2012 REIKALAVIMUS
27. Agentūra pagal direktyvos 2006/66/EB 10 ir 12 straipsnių
ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 493/2012, kuriuo pagal
Direktyvą 2006/66/EB nustatomos išsamios baterijų ir
akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumo
skaičiavimo taisyklės (toliau – Reglamentas), reikalavimus,
rengia ir teikia Europos Komisijai ataskaitas apie direktyvos
2006/66/EB reikalavimų ir direktyvoje 2006/66/EB numatytų
tikslų įgyvendinimą.
28. Siekiant apskaičiuoti kiekvienais metais pasiektus baterijų
ir akumuliatorių atliekų perdirbimo lygius ir įvertinti ar
direktyvos 2006/66/EB III priedo B dalyje nurodyti minimalūs
perdirbimo veiksmingumai pasiekti, baterijų ir akumuliatorių
atliekų apdorotojai, įskaitant pradinį apdorojimą, ir įvežantys ir
(ar) eksportuojantys baterijų ir akumuliatorių atliekas atliekų
tvarkytojai (toliau – Tvarkytojas (-ai)) vadovaudamiesi
Reglamentu, apskaičiuoja baterijų ir akumuliatorių atliekų
perdirbimo procesų veiksmingumą ir elektroniniu būdu
pateikia Reglamento nustatytos formos metines ataskaitas
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Agentūrai ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo kiekvienų
kalendorinių metų pabaigos.
29. Agentūrai nustačius, kad Tvarkytojo ataskaitoje pateikta
informacija nepilna, netiksli arba gali būti klaidinga,
Tvarkytojas privalo pateikti Agentūrai patikslintą informaciją
per 10 darbo dienų nuo pranešimo dėl duomenų patikslinimo
gavimo dienos.
30. Tvarkytojui per 29 punkte nustatytą terminą nepateikus
patikslintos informacijos ar nustačius, kad informacija nepilna,
netiksli ar klaidinga, Agentūra gali kreiptis į Aplinkos
apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos su prašymu
atlikti Tvarkytojo ataskaitoje teiktinų duomenų patikrinimą.
31. Agentūra gavusi duomenis apie baterijų ir akumuliatorių
atliekų surinkimą ir tvarkymą, juos apdoroja ir rengia teikimui
Europos Komisijai informaciją ir duomenis pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir
akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir
Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo, su paskutiniais
pakeitimais padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849 ir Reglamente
numatytą skaičiavimo metodiką ir duomenų pateikimo formą.
Kartu su duomenimis pateikiama duomenų kokybės patikros
ataskaita.
32. Duomenys ir ataskaita, nurodyta šio Tvarkos aprašo 31
punkte, teikiamos Europos Komisijai kasmet per aštuoniolika
mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Duomenys už
2020 m. turi būti pateikti iki 2022 m. birželio 30 d.
2 straipsnis
Direktyvos 2006/66/EB daliniai pakeitimai
Direktyva 2006/66/EB iš dalies keičiama taip:
2. 12 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
„5. Valstybės narės teikia ataskaitas apie perdirbimo lygius,
pasiektus atitinkamai kiekvienais kalendoriniais metais, ir apie

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).
<...>

Visiškas
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tai, ar perdirbimo veiksmingumas, nurodytas III priedo B
dalyje, buvo pasiektas. Šiuos duomenis jos pateikia Komisijai
elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių
duomenys renkami, pabaigos.“

2 straipsnis
Direktyvos 2006/66/EB daliniai pakeitimai
Direktyva 2006/66/EB iš dalies keičiama taip:
3. 22 straipsnis išbraukiamas

3. N u s t a t a u, kad baterijų ir akumuliatorių atliekų
apdorotojai, įskaitant pradinį apdorojimą, ir įvežantys ir (ar)
eksportuojantys baterijų ir akumuliatorių atliekas atliekų
tvarkytojai vadovaudamiesi Reglamentu Nr. 493/2012 ir šio
įsakymo 1 punktu patvirtintu Duomenų skaičiavimo ir kokybės
patikros ataskaitų apie atliekų susidarymą ir tvarkymą teikimo
Europos Komisijai tvarkos aprašu, teikia duomenis Aplinkos
apsaugos agentūrai.
4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
<...>
„4.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio
28 d. įsakymą Nr. D1-525 „Dėl Ataskaitų apie 2006 m. rugsėjo
6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl
baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir
Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo įgyvendinimą teikimo
Europos Komisijai“ su visais pakeitimais ir papildymais;
<...>
„4.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 3
d. įsakymą Nr. D1-9 „Dėl informacijos pagal Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 493/2012, kuriuos pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB nustatomos
išsamios baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų
veiksmingumo skaičiavimo taisyklės, teikimo“.
Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
VI SKYRIUS
DUOMENŲ IR ATASKAITŲ EUROPOS KOMISIJAI
RENGIMAS IR TEIKIMAS ĮGYVENDINANT
DIREKTYVOS 2006/66/EB IR REGLAMENTO (ES) NR.
493/2012 REIKALAVIMUS
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27. Agentūra pagal direktyvos 2006/66/EB 10 ir 12 straipsnių
ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 493/2012, kuriuo pagal
Direktyvą 2006/66/EB nustatomos išsamios baterijų ir
akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumo
skaičiavimo taisyklės (toliau – Reglamentas), reikalavimus,
rengia ir teikia Europos Komisijai ataskaitas apie direktyvos
2006/66/EB reikalavimų ir direktyvoje 2006/66/EB numatytų
tikslų įgyvendinimą.
28. Siekiant apskaičiuoti kiekvienais metais pasiektus baterijų
ir akumuliatorių atliekų perdirbimo lygius ir įvertinti ar
direktyvos 2006/66/EB III priedo B dalyje nurodyti minimalūs
perdirbimo veiksmingumai pasiekti, baterijų ir akumuliatorių
atliekų apdorotojai, įskaitant pradinį apdorojimą, ir įvežantys ir
(ar) eksportuojantys baterijų ir akumuliatorių atliekas atliekų
tvarkytojai (toliau – Tvarkytojas (-ai)) vadovaudamiesi
Reglamentu, apskaičiuoja baterijų ir akumuliatorių atliekų
perdirbimo procesų veiksmingumą ir elektroniniu būdu
pateikia Reglamento nustatytos formos metines ataskaitas
Agentūrai ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo kiekvienų
kalendorinių metų pabaigos.
29. Agentūrai nustačius, kad Tvarkytojo ataskaitoje pateikta
informacija nepilna, netiksli arba gali būti klaidinga,
Tvarkytojas privalo pateikti Agentūrai patikslintą informaciją
per 10 darbo dienų nuo pranešimo dėl duomenų patikslinimo
gavimo dienos.
30. Tvarkytojui per 29 punkte nustatytą terminą nepateikus
patikslintos informacijos ar nustačius, kad informacija nepilna,
netiksli ar klaidinga, Agentūra gali kreiptis į Aplinkos
apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos su prašymu
atlikti Tvarkytojo ataskaitoje teiktinų duomenų patikrinimą.
31. Agentūra gavusi duomenis apie baterijų ir akumuliatorių
atliekų surinkimą ir tvarkymą, juos apdoroja ir rengia teikimui
Europos Komisijai informaciją ir duomenis pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir
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akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir
Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo, su paskutiniais
pakeitimais padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849 ir Reglamente
numatytą skaičiavimo metodiką ir duomenų pateikimo formą.
Kartu su duomenimis pateikiama duomenų kokybės patikros
ataskaita.
32. Duomenys ir ataskaita, nurodyta šio Tvarkos aprašo 31
punkte, teikiamos Europos Komisijai kasmet per aštuoniolika
mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Duomenys už
2020 m. turi būti pateikti iki 2022 m. birželio 30 d.
3 straipsnis
Direktyvos 2012/19/ES daliniai pakeitimai
Direktyva 2012/19/ES iš dalies keičiama taip:
1. 16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
16 straipsnis
a) 5 dalis išbraukiama;
b) papildoma šiomis dalimis:
6. Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų kalendorinių
metų duomenis apie 4 dalies nuostatų įgyvendinimą. Jos
pateikia duomenis elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo
ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos.
Duomenys teikiami Komisijos pagal 9 dalį nustatyta forma.
Pirmasis ataskaitinis laikotarpis prasideda pirmaisiais
nepertraukiamais kalendoriniais metais, einančiais po
įgyvendinimo akto, kuriuo nustatoma ataskaitų teikimo forma
pagal 9 dalį, priėmimo dienos, ir jis apima to ataskaitinio
laikotarpio duomenis.
7. Prie duomenų, kuriuos valstybės narės teikia pagal 6 dalį,
pridedama kokybės patikros ataskaita.

Ataskaitų teikimo įsakymo projektas
Visiškas
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).
<...>
4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
4.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 16
d. įsakymą Nr. D1-409 „Dėl Ataskaitų apie Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir
elektroninės įrangos atliekų įgyvendinimą teikimo Europos
Komisijai“ su visais pakeitimais ir papildymais su visais
pakeitimais ir papildymais;
<...>
Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
VII SKYRIUS
DUOMENŲ IR ATASKAITŲ EUROPOS KOMISIJAI
RENGIMAS IR TEIKIMAS ĮGYVENDINANT
DIREKTYVOS 2012/19/ES REIKALAVIMUS
33. Agentūra pagal direktyvos 2012/19/ES 16 straipsnio
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4 straipsnis
Perkėlimas į nacionalinę teisę
1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti
teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi, ne
vėliau kaip nuo 2020 m. liepos 5 d. Apie tai jos nedelsdamos
praneša Komisijai.
Valstybės narės, priimdamos tas priemones, daro jose nuorodą
į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai
skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.
2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių priemonių
tekstus. Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

reikalavimus, rengia ir teikia Europos Komisijai ataskaitas apie
2012/19/ES direktyvos reikalavimų ir direktyvoje 2012/19/ES
numatytų tikslų įgyvendinimą.
34.Agentūra gavusi duomenis apie elektros ir elektroninę
įrangą ir šios įrangos atliekų tvarkymą, juos apdoroja ir rengia
teikimui Europos Komisijai informaciją ir duomenis pagal
2019 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos sprendime
2019/2193, kuriuos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų taikymo
tikslais nustatomos duomenų apskaičiavimo, tikrinimo ir
teikimo taisyklės ir duomenų teikimo forma, numatytą
skaičiavimo metodiką ir duomenų pateikimo formą. Kartu su
duomenimis pateikiama duomenų kokybės patikros ataskaita.
35.
Duomenys ir ataskaita, nurodytos šio Tvarkos aprašo
34 punkte, teikiamos Europos Komisijai kasmet per
aštuoniolika mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Duomenys už 2020 m. turi būti pateikti iki 2022 m. birželio 30
d.
Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
Visiškas
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS IR TAIKYMO SRITIS
1.
Duomenų skaičiavimo ir kokybės patikros ataskaitų
apie atliekų susidarymą ir tvarkymą teikimo Europos
Komisijai tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) skirtas
užtikrinti 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 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
(toliau – direktyva 94/62/EB), 1999 m. balandžio 26 d.
Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/850
(toliau – direktyva 1999/31/EB), 2000 m. rugsėjo 18 d.
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Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 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 (toliau –
direktyva 2000/53/EB), 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 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
(toliau – direktyva 2006/66/EB), 2008 m. lapkričio 19 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl
atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės
30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851
(toliau – direktyva 2008/98/EB), 2012 m. liepos 4 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 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 (toliau – direktyva
2012/19/ES), 2005 m. balandžio 1 d. Europos Komisijos
sprendimo 2005/293/EB, nustatančio išsamias pakartotinio
naudojimo/naudojimo stebėsenos taisykles ir pakartotinio
naudojimo/perdirbimo tikslus, išdėstytus Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvoje 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių reikalavimų ir numatytų tikslų
įgyvendinimą.

