DIREKTYVOS 2018/850 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 Aplinkos ministro įsakymo "Dėl Duomenų skaičiavimo ir kokybės patikros ataskaitų Direktyvos
direktyva (ES) 2018/850
apie atliekų susidarymą ir tvarkymą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo perkėlimo ir
2018 m. gegužės 30 d. kuria iš dalies patvirtinimo" projektas (toliau – Ataskaitų teikimo įsakymo projektas)
įgyvendinimo
keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl Duomenų skaičiavimo ir kokybės patikros ataskaitų apie atliekų susidarymą ir lygis
atliekų sąvartynų (toliau – Direktyva tvarkymą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo projektas (toliau – Ataskaitų
1999/31/EB)
teikimo tvarkos aprašo projektas)
1 straipsnis
Daliniai pakeitimai.
Direktyva 1999/31/EB iš dalies keičiama
taip:
4. 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
<...>
d) papildoma šiomis dalimis:
„5. Valstybės narės imasi visų priemonių,
būtinų užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2035 m.
sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų
kiekis būtų sumažintas ir sudarytų ne
daugiau kaip 10 % ar mažiau visų
susidarančių komunalinių atliekų (svorio).

Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
Visiškas
<...>
38. Agentūra, apskaičiuodama šio Tvarkos aprašo 21 punkte minimus duomenis, skirtus
vertinti direktyvos 1999/31/EB 5 straipsnio 5 dalyje numatyto tikslo, iki 2035 m. sąvartyne
šalinti ne daugiau kaip 10 % visų susidarančių komunalinių atliekų (svorio), įgyvendinimą,
vadovaujasi šiomis bendrosiomis duomenų apskaičiavimo taisyklėmis:

1 straipsnis
Daliniai pakeitimai.
Direktyva 1999/31/EB iš dalies keičiama
taip:
5. įterpiami šie straipsniai
5a straipsnis
Užduočių įvykdymo pažangos
skaičiavimo taisyklės
1. Siekiant apskaičiuoti, ar 5 straipsnio 5 ir
6 dalyse nustatytos užduotys įvykdytos:
a) apskaičiuojamas per atitinkamus
kalendorinius metus susidariusių ir į
sąvartynus nukreiptų komunalinių atliekų
svoris;
b) atliekų, kurios susidarė vykdant
apdorojimo operacijas, pvz., rūšiavimą ar
mechaninį biologinį apdorojimą, prieš
komunalinių atliekų perdirbimą ar kitokį
naudojimą ir kurios vėliau šalinamos
sąvartynuose, svoris įtraukiamas į
komunalinių atliekų, kurios ataskaitose
nurodomos kaip pašalintos sąvartynuose,
svorį;
c) komunalinių atliekų, kurios patenka į
šalinimo deginant operacijas, svoris ir
atliekų, gaunamų vykdant biologiškai
skaidžios komunalinių atliekų frakcijos
stabilizavimą, kad jas po to būtų galima
pašalinti sąvartynuose, svoris ataskaitose
nurodomas kaip sąvartynuose pašalintų
atliekų svoris;
d) atliekų, kurios susidaro vykdant
komunalinių atliekų perdirbimo ar kitokio
naudojimo operacijas ir kurios vėliau
šalinamos sąvartynuose, svoris
neįtraukiamas į komunalinių atliekų, kurios

Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
Visiškas
<…>
21. Agentūra gavusi duomenis apie sąvartyne šalinamas komunalines ir biologiškai
skaidžias atliekas, juos apdoroja ir rengia teikimui Europos Komisijai, vadovaujantis
bendrosiomis duomenų apskaičiavimo taisyklėmis, nurodytomis šio Tvarkos aprašo 38.1 –
38.5 papunkčiuose ir 2019 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)
2019/1885, kuriuos pagal Tarybos direktyvą 1999/31/EB nustatomos duomenų apie
komunalinių atliekų šalinimą sąvartynuose skaičiavimo, tikrinimo ir teikimo taisyklės ir
panaikinamas Komisijos sprendimas 2000/738/EB (toliau – Sprendimas (ES) 2019/1885)
numatytomis detalesnėmis skaičiavimo taisyklėmis, metodika ir duomenų pateikimo forma.
Kartu su duomenimis pateikiama duomenų kokybės patikros ataskaita.
<...>
38. Agentūra, apskaičiuodama šio Tvarkos aprašo 21 punkte minimus duomenis, skirtus
vertinti direktyvos 1999/31/EB 5 straipsnio 5 dalyje numatyto tikslo, iki 2035 m. sąvartyne
šalinti ne daugiau kaip 10 % visų susidarančių komunalinių atliekų (svorio), įgyvendinimą,
vadovaujasi šiomis bendrosiomis duomenų apskaičiavimo taisyklėmis:
38.1. apskaičiuojamas per kalendorinius metus susidariusių ir sąvartyne pašalintų
komunalinių atliekų kiekis (svoris), tonomis;
38.2. atliekos, kurios susidarė komunalinių atliekų pradinio apdorojimo metu, pavyzdžiui
atliekas rūšiuojant ar apdorojant mechaninio ir (ar) biologinio atliekų apdorojimo
įrenginiuose, prieš komunalinių atliekų perdirbimą ar kitokį naudojimą, ir kurios vėliau
šalinamos sąvartynuose, įtraukiamas į komunalinių atliekų, pašalintų sąvartyne, kiekį
(svorį);
38.3. komunalinės atliekos, kurios deginamos sausumoje (atliekų šalinimo veiklos kodas –
D10) arba apdorojamos biologiniuose atliekų apdorojimo įrenginiuose, ir po to yra
šalinamos sąvartynuose, turi būti įskaičiuojamos į komunalinių atliekų, pašalintų sąvartyne,
kiekį;
38.4. atliekos, kurios susidaro komunalinių atliekų naudojimo, įskaitant perdirbimą, veiklų
metu ir kurios vėliau šalinamos sąvartynuose, turi būti neįskaičiuojamos į komunalinių
atliekų, pašalintų sąvartyne, kiekį;
38.5. jei komunalinės atliekos yra išvežamos į kitą Europos Sąjungos šalį ar
eksportuojamos iš Europos Sąjungos, siekiant jas pašalinti sąvartynuose laikantis 2006 m.
birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų
vežimo reikalavimų, šios atliekos, laikantis šio Tvarkos aprašo 38.2–38.4 papunkčiuose
nurodytų sąlygų, turi būti įskaičiuojamos į komunalinių atliekų, pašalintų sąvartyne, kiekį
(svorį);

ataskaitose nurodomos kaip pašalintos
sąvartynuose, svorį.
2. Valstybės narės įdiegia veiksmingą
sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų
kokybės kontrolės ir atsekamumo sistemą,
kurią taikant užtikrinama, kad būtų
tenkinamos šio straipsnio 1 dalyje
nustatytos sąlygos. Jos gali naudotis tuo
tikslu įdiegta sistema pagal Direktyvos
2008/98/EB 11a straipsnio 3 dalį.
3. Jei komunalinės atliekos yra išsiunčiamos
į kitą valstybę narę ar eksportuojamos iš
Sąjungos siekiant jas pašalinti sąvartynuose
pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 (*2), jas
valstybė narė, kurioje tos atliekos buvo
surinktos, įskaičiuoja į sąvartynuose
pašalintų atliekų kiekį pagal 1 dalį.
4. Siekdama užtikrinti vienodas šio
straipsnio taikymo sąlygas, Komisija ne
vėliau kaip 2019 m. kovo 31 d. priima
įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos
duomenų apskaičiavimo, patikrinimo ir
pateikimo taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai
priimami laikantis 17 straipsnio 2 dalyje
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

38.6. detalesnės duomenų apskaičiavimo taisyklės nustatytos Sprendime (ES) 2019/1885.

1 straipsnis
Daliniai pakeitimai.
Direktyva 1999/31/EB iš dalies keičiama
taip:
8. 15 straipsnis pakeičiamas taip:
„15 straipsnis
Ataskaitų teikimas
1.Valstybės
narės
Komisijai
teikia
kiekvienų kalendorinių metų duomenis apie

Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
<…>
IV SKYRIUS
DUOMENŲ IR ATASKAITŲ EUROPOS KOMISIJAI RENGIMAS IR TEIKIMAS
ĮGYVENDINANT DIREKTYVOS 1999/31/EB REIKALAVIMUS
20. Agentūra pagal direktyvos 1999/31/EB 15 straipsnio reikalavimus, rengia ir teikia
Europos Komisijai ataskaitas apie šios direktyvos 1999/31/EB reikalavimų ir direktyvoje
1999/31/EB numatytų tikslų įgyvendinimą.

Visiškas

5 straipsnio 2, 5 ir 6 dalių įgyvendinimą.
Jos pateikia šiuos duomenis elektroniniu
būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų,
kurių duomenys renkami, pabaigos.
Duomenys teikiami Komisijos pagal šio
straipsnio 5 dalį nustatyta forma.
Pirmasis ataskaitinis laikotarpis dėl 5
straipsnio 5 ir 6 dalių įgyvendinimo
prasideda pirmaisiais nepertraukiamais
kalendoriniais metais, einančiais po
įgyvendinimo akto, kuriuo nustatoma
ataskaitų teikimo forma pagal šio straipsnio
5 dalį, priėmimo dienos, ir jis apima to
ataskaitinio laikotarpio duomenis.
2. Valstybės narės iki 2025 m. sausio 1 d.
pateikia duomenis apie 5 straipsnio 2 dalies
įgyvendinimą.
3. Prie duomenų, kuriuos valstybės narės
teikia pagal šį straipsnį, pridedama kokybės
patikros ataskaita.

21. Agentūra gavusi duomenis apie sąvartyne šalinamas komunalines ir biologiškai
skaidžias atliekas, juos apdoroja ir rengia teikimui Europos Komisijai, vadovaujantis
bendrosiomis duomenų apskaičiavimo taisyklėmis, nurodytomis šio Tvarkos aprašo 38.1–
38.5 papunkčiuose ir 2019 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)
2019/1885, kuriuos pagal Tarybos direktyvą 1999/31/EB nustatomos duomenų apie
komunalinių atliekų šalinimą sąvartynuose skaičiavimo, tikrinimo ir teikimo taisyklės ir
panaikinamas Komisijos sprendimas 2000/738/EB (toliau – Sprendimas (ES) 2019/1885)
numatytomis detalesnėmis skaičiavimo taisyklėmis, metodika ir duomenų pateikimo forma.
Kartu su duomenimis pateikiama duomenų kokybės patikros ataskaita.
22. Duomenys ir ataskaita, nurodyti šio Tvarkos aprašo 21 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.
23. Agentūra renka duomenis apie sąvartynus pagal formą, pateiktą šio Tvarkos aprašo
priede.

2 straipsnis
Perkėlimas į nacionalinę teisę

Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas

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.

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. 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

Visiškas

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios
direktyvos taikymo srityje priimtų
nacionalinės teisės aktų pagrindinių
priemonių tekstus. Komisija apie tai praneša
kitoms valstybėms narėms.

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.

