EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2018/851 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) 2018/851, kuria iš
perkėlimo ir
dalies
keičiama
Direktyva Aplinkos ministro įsakymo "Dėl Duomenų skaičiavimo ir kokybės patikros ataskaitų apie įgyvendinimo
2008/98/EB dėl atliekų (toliau – atliekų susidarymą ir tvarkymą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo" lygis
Direktyva 2008/98/EB)
projektas (toliau – Ataskaitų teikimo įsakymo projektas)
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 2008/98/EB iš dalies
keičiama taip:
10. 9 straipsnis pakeičiamas taip:
9 straipsnis
Atliekų prevencija
<....>
g) mažinamas pirminės gamybos,
apdorojimo
ir
apdirbimo,
mažmeninės prekybos ir kitokio
maisto skirstymo etapuose, taip pat
restoranuose, maitinimo paslaugų
įmonėse
ir
namų
ūkiuose
susidarančių maisto atliekų kiekis,
siekiant prisidėti prie Jungtinių
Tautų darnaus vystymosi tikslo iki
2030 m. 50 % sumažinti vienam
pasaulio gyventojui tenkančių maisto
atliekų kiekį mažmeninės prekybos ir
vartotojų lygmenyse ir sumažinti
maisto nuostolius gamybos ir
tiekimo grandinėse;
.

Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
Visiškas
<...>
9. Siekiant prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslo iki 2030 m. 50 % sumažinti
vienam pasaulio gyventojui tenkančių maisto atliekų kiekį, skaičiuojamas susidarančių maisto
atliekų kiekis šalyje. Agentūra rinkdama ir apdorodama duomenis apie susidarančius maisto
atliekų kiekius vadovaujasi 2019 m. gegužės 3 d. Komisijos deleguotame sprendime (ES)
2019/1597, kuriuo, siekiant vienodo maisto atliekų kiekio matavimo, Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2008//98/EB papildoma nuostatomis dėl bendros metodikos ir būtiniausiųjų
kokybės reikalavimų nustatytais duomenų rinkimo, apdorojimo ir skaičiavimo metodais.

3. Valstybės narės stebi ir vertina
atliekų
prevencijos
priemonių
įgyvendinimą. Tuo tikslu jos nustato
tinkamus kiekybinius ir kokybinius
rodiklius ir tikslus, visų pirma
susijusius su susidarančių atliekų
kiekiu.

Visiškas
Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
9. Siekiant prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslo iki 2030 m. 50 % sumažinti
vienam pasaulio gyventojui tenkančių maisto atliekų kiekį, skaičiuojamas susidarančių maisto
atliekų kiekis šalyje. Agentūra rinkdama ir apdorodama duomenis apie susidarančius maisto
atliekų kiekius vadovaujasi 2019 m. gegužės 3 d. Komisijos deleguotame sprendime (ES)
2019/1597, kuriuo, siekiant vienodo maisto atliekų kiekio matavimo, Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2008//98/EB papildoma nuostatomis dėl bendros metodikos ir būtiniausiųjų
kokybės reikalavimų nustatytais duomenų rinkimo, apdorojimo ir skaičiavimo metodais.
<...>

4. Valstybės narės stebi ir vertina
savo
pakartotinio
naudojimo
priemonių
įgyvendinimą
vertindamos pakartotinį naudojimą
bendra metodika, nustatyta 7 dalyje
nurodytu
įgyvendinimo
aktu,
pradedant nuo pirmųjų nepertrauktų
kalendorinių metų, kurie eina po to
įgyvendinimo akto.

Visiškas
Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
6. Agentūra gavusi duomenis apie komunalinių atliekų susidarymą ir tvarkymą, juos apdoroja ir
rengia teikimui Europos Komisijai.
7. Skaičiuodama direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalies c, d ir e punktuose nustatytų tikslų
įgyvendinimą, Agentūra vadovaujasi bendrosiomis duomenų apskaičiavimo taisyklėmis,
nurodytomis šio Tvarkos aprašo 36.1–36.10 papunkčiuose ir 2019 m. birželio 7 d. Europos
Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2019/1004, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2008/98/EB nustatomas duomenų apie atliekas skaičiavimo, tikrinimo ir teikimo
taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2012) 2384 (toliau –
Sprendimas (ES) 2019/1004), nustatytomis detalesnėmis skaičiavimo taisyklėmis.
8. Agentūra, parengusi šio Tvarkos aprašo 6 punkte įvardintus duomenis teikia juos Europos
Komisijai pagal Sprendime (ES) 2019/1004 numatytą duomenų pateikimo formą. Kartu su
duomenimis pateikiama duomenų kokybės patikros ataskaita.
<...>
36. Agentūra, apskaičiuodama šio Tvarkos aprašo 6 punkte minimus duomenis, skirtus vertinti
direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalies c, d ir e punktuose numatytų tikslų – iki 2025 m.
paruošti pakartotinai naudoti ir perdirbti mažiausiai 55%, iki 2030 m. – 60 %, o iki 2035 m. – 65
% komunalinių atliekų (pagal svorį), įgyvendinimą, vadovaujasi šiomis bendrosiomis duomenų
apskaičiavimo taisyklėmis:
36.1. apskaičiuojamas per kalendorinius metus susidariusių ir paruoštų naudoti pakartotinai ar
perdirbtų komunalinių atliekų kiekis (svoris), tonomis;
36.2. paruoštų naudoti pakartotinai komunalinių atliekų svoris apskaičiuojamas įvertinant
atliekomis tapusių produktų ar jų sudedamųjų dalių, kurios tikrinamos, valomos ar taisomos, kad
būtų tinkamos naudoti pakartotinai be jokio kito pradinio apdirbimo, svorį;
36.3 perdirbtų komunalinių atliekų svoris apskaičiuojamas įvertinant komunalinių atliekų,
patekusių į perdirbimo procesą svorį ir po perdirbimo proceso faktiškai gautų medžiagų ar daiktų
svorį;

36.4. atliekų, kurias galima vertinti kaip perdirbtas, svoris įvertinamas ir apskaičiuojamas, kai
šios atliekos patenka į perdirbimo procesą arba gali būtų apskaičiuojamas kaip rūšiavimo proceso
išeigos svoris, jeigu:
36.4.1. išrūšiuotos atliekos toliau bus perdirbamos;
36.4.2. prieš perdirbimo procesą atskirtų ir neperdirbtų atliekų svoris nebus įskaičiuojamas į
perdirbtų atliekų svorį;
36.5. 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;
36.6. apskaičiuojant perdirbtų komunalinių atliekų kiekį turėtų būti įvertintos ir biologiškai
skaidžios komunalinės atliekos, kurios patenka į aerobinio ar anaerobinio apdorojimo įrenginius.
Šios atliekos gali būti vertinamos kaip perdirbtos ir įtraukiamos į perdirbtų atliekų kiekį (svorį)
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“;
36.7. nuo 2027 m. sausio 1 d. biologiškai skaidžios komunalinės atliekos gali būti įtraukiamos į
perdirbtų atliekų kiekį (svorį) tik tokiu atveju, jei jos surinktos atskirai ar yra atskiriamos ir
apdorojamos atliekų susidarymo vietoje ir atitinka šio Tvarkos aprašo 36.6 papunktyje nurodytas
sąlygas;
36.8. atliekos, nebelaikomos atliekomis taip pat gali būti įtraukiamos į perdirbtų atliekų kiekį
(svorį), jeigu gauta medžiaga ar daiktas yra skirti naudoti pagal savo pirminę 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;
36.9. metalai, kurie susidarė komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti veiklos metu ir yra
perdirbti, gali būti įskaičiuojami į perdirbtų komunalinių atliekų kiekį (svorį), jei atitinka
kokybės kriterijus, nurodytus Sprendime (ES) 2019/1004;
36.10. 36.10. jei komunalinės atliekos yra išvežamos į kitą Europos Sąjungos šalį ar
eksportuojamos iš Europos Sąjungos, siekiant jas pakartotinai naudoti ar 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 36.2–36.4 papunkčiuose
nurodytų sąlygų, įskaičiuojamos į tos valstybės, kuri šias atliekas išvežė ar eksportavo
komunalinių atliekų, paruoštų pakartotinai naudoti ar perdirbti, kiekį (svorį).

36.11.detalesnės duomenų apskaičiavimo taisyklės nustatytos Sprendime (ES) 2019/1004.
5. Valstybės narės stebi ir vertina
savo maisto atliekų prevencijos
priemonių
įgyvendinimą
vertindamos maisto atliekų kiekį
metodika,
nustatyta 8
dalyje
nurodytu
deleguotuoju
aktu,
pradedant nuo pirmųjų nepertrauktų
kalendorinių metų, kurie eina po
deleguotojo akto dienos.

Visiškas
Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
9. Siekiant prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslo iki 2030 m. 50 % sumažinti
vienam pasaulio gyventojui tenkančių maisto atliekų kiekį, skaičiuojamas susidarančių maisto
atliekų kiekis šalyje. Agentūra rinkdama ir apdorodama duomenis apie susidarančius maisto
atliekų kiekius vadovaujasi 2019 m. gegužės 3 d. Komisijos deleguotame sprendime (ES)
2019/1597, kuriuo, siekiant vienodo maisto atliekų kiekio matavimo, Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2008//98/EB papildoma nuostatomis dėl bendros metodikos ir būtiniausiųjų
kokybės reikalavimų nustatytais duomenų rinkimo, apdorojimo ir skaičiavimo metodais.
10. Agentūra teikia duomenis Europos Komisijai apie susidarančių maisto atliekų kiekius pagal
2019 m. lapkričio 28 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2019/2000, kuriuo
nustatoma duomenų apie maisto atliekas teikimo ir kokybės patikros ataskaitos teikimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB forma nustatytą duomenų pateikimo forma.
<...>
14. Duomenys ir ataskaitos, nurodytos šio Tvarkos aprašo 6, 10 ir 11 punktuose, teikiami
Europos Komisijai kasmet per aštuoniolika mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Duomenys už 2020 m. turi būti pateikti iki 2022 m. birželio 30 d.

6. Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio
31 d. valstybės narės pateikia
ataskaitą Komisijai dėl šio straipsnio
įgyvendinimo,
susijusio
su
komunalinėmis
atliekomis
ir
biologinėmis atliekomis, įskaitant
duomenis apie atskiro surinkimo
medžiagų ir teritorinę aprėptį ir
informaciją apie visas leidžiančias
nukrypti pagal 3 dalį nuostatas.“;
c) 2 dalis iš dalies pakeičiama taip:
i) įžanginė dalis pakeičiama taip:
„2.
Siekdamos įgyvendinti šios
direktyvos tikslus ir pereiti prie
Europos
žiedinės
ekonomikos,
kurioje labai efektyviai naudojami
ištekliai, valstybės narės imasi

Visiškas
Ataskaitų teikimo tvarkos aprašo projektas
<...>
13. Agentūra gavusi duomenis apie komunalinių atliekų, įskaitant biologiškai skaidžias atliekas,
tvarkymo paslaugos, užtikrinimą ir teritorinį pasiskirstymą, iki 2021 m. gruodžio 31 d. pateikia
Europos Komisijai ataskaitą apie direktyvos 2008/98/EB 10 straipsnio 6 dalies įgyvendinimą.

Visiškas
Ataskaitų teikimo įsakymo projektas
<...>
36.Agentūra, apskaičiuodama šio Tvarkos aprašo 4 punkte minimus duomenis, skirtus vertinti
direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalies c, d ir e punktuose numatytų tikslų – iki 2025 m.
paruošti pakartotinai naudoti ir perdirbti mažiausiai 55%, iki 2030 m. – 60 %, o iki 2035 m. – 65
% komunalinių atliekų (pagal svorį), įgyvendinimą, vadovaujasi šiomis bendrosiomis duomenų
apskaičiavimo taisyklėmis:

reikiamų
priemonių,
kuriomis
siekiama šių tikslų:
ii) papildoma šiais punktais:
„c)
iki
2025
m.
padidinti
pakartotiniam
naudojimui
parengiamų
ir
perdirbamų
komunalinių atliekų kiekį tiek, kad
jos sudarytų bent 55 % atliekų (pagal
svorį);
d)
iki
2030
m.
padidinti
pakartotiniam
naudojimui
parengiamų
ir
perdirbamų
komunalinių atliekų kiekį tiek, kad
jos sudarytų bent 60 % atliekų (pagal
svorį);
e)
iki
2035
m.
padidinti
pakartotiniam
naudojimui
parengiamų
ir
perdirbamų
komunalinių atliekų kiekį tiek, kad
jos sudarytų bent 65 % atliekų (pagal
svorį)“;
1 straipsnis
Pakeitimai
Direktyva 2008/98/EB iš dalies
keičiama taip:
13. įterpiami šie straipsniai:
„11a straipsnis
Tikslų įgyvendinimo pažangos
skaičiavimo taisyklės
1. Skaičiuojant, ar 11 straipsnio 2
dalies c, d ir e punktuose bei 11
straipsnio 3 dalyje nustatyti tikslai
pasiekti:
a) valstybės narės apskaičiuoja per
atitinkamus kalendorinius metus
susidariusių
ir
parengtų

<...>
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:
<...>
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:
<...>

Ataskaitų teikimo įsakymo 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

pakartotiniam
naudojimui
arba
perdirbtų komunalinių atliekų svorį;
b)
pakartotiniam
naudojimui
parengtų komunalinių atliekų svoris
apskaičiuojamas kaip produktų ir
produktų
komponentų,
tapusių
komunalinėmis
atliekomis
ir
reikiamai patikrintų, išvalytų ar
pataisytų, kad juos būtų galima
pakartotinai naudoti be jokio tolesnio
rūšiavimo ar apdirbimo, svoris;
c) perdirbtų komunalinių atliekų
svoris apskaičiuojamas kaip atliekų,
reikiamai patikrintų, išrūšiuotų ir
kitaip apdorotų siekiant atskirti
atliekų medžiagas, kurios toliau
nebus apdirbamos, ir užtikrinti
kokybišką perdirbimą, patekusių į
perdirbimo operaciją, per kurią
atliekų
medžiagos
faktiškai
perdirbamos į produktus, žaliavas ar
medžiagas, svoris.
2.
Taikant 1 dalies c punktą,
perdirbtų komunalinių atliekų svoris
matuojamas tada, kai atliekos
patenka į perdirbimo operaciją.
Nukrypstant nuo pirmos pastraipos,
perdirbtų komunalinių atliekų svoris
gali būti matuojamas kaip bet kokios
rūšiavimo operacijos išeigos svoris,
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

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“;
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“.
<...>
VIII SKYRIUS
BENDROSIOS DUOMENŲ APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS
36. Agentūra, apskaičiuodama šio Tvarkos aprašo 4 punkte minimus duomenis, skirtus vertinti
direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalies c, d ir e punktuose numatytų tikslų – iki 2025 m.
paruošti pakartotinai naudoti ir perdirbti mažiausiai 55%, iki 2030 m. – 60 %, o iki 2035 m. – 65
% komunalinių atliekų (pagal svorį), įgyvendinimą, vadovaujasi šiomis bendrosiomis duomenų
apskaičiavimo taisyklėmis:
36.1. apskaičiuojamas per kalendorinius metus susidariusių ir paruoštų naudoti pakartotinai ar
perdirbtų komunalinių atliekų kiekis (svoris), tonomis;
36.2. paruoštų naudoti pakartotinai komunalinių atliekų svoris apskaičiuojamas įvertinant
atliekomis tapusių produktų ar jų sudedamųjų dalių, kurios tikrinamos, valomos ar taisomos, kad
būtų tinkamos naudoti pakartotinai be jokio kito pradinio apdirbimo, svorį;
36.3. perdirbtų komunalinių atliekų svoris apskaičiuojamas įvertinant komunalinių atliekų,
patekusių į perdirbimo procesą svorį ir po perdirbimo proceso faktiškai gautų medžiagų ar daiktų
svorį;
36.4. atliekų, kurias galima vertinti kaip perdirbtas, svoris įvertinamas ir apskaičiuojamas, kai
šios atliekos patenka į perdirbimo procesą arba gali būtų apskaičiuojamas kaip rūšiavimo proceso

ataskaitose
nurodomos
kaip
perdirbtos, svorį.
3.
Valstybės narės įveda
veiksmingą kokybės kontrolės ir
komunalinių atliekų atsekamumo
sistemą siekdamos užtikrinti, kad
būtų įvykdytos šio straipsnio 1 dalies
c punkte ir 2 dalyje nustatytos
sąlygos. Siekiant užtikrinti surinktų
duomenų apie perdirbtas atliekas
patikimumą ir tikslumą, sistemą gali
sudaryti
elektroniniai
registrai,
įdiegti pagal 35 straipsnio 4 dalį,
išrūšiuotų
atliekų
kokybės
reikalavimų techninės specifikacijos,
arba vidutiniai išrūšiuotų atliekų
nuostolio koeficientai, atitinkamai
taikomi įvairių rūšių atliekoms ir
atliekų tvarkymo būdams. Vidutiniai
nuostolio koeficientai taikomi tik tais
atvejais, kai negalima kitais būdais
gauti
patikimų
duomenų,
ir
apskaičiuojami pagal apskaičiavimo
taisykles, nustatytas pagal šio
straipsnio
10 dalį priimtame
deleguotajame akte.
4.
Siekiant apskaičiuoti, ar buvo
pasiekti 11 straipsnio 2 dalies c, d ir
e punktuose ir 11 straipsnio 3 dalyje
nustatyti tikslai, biologiškai skaidžių
atliekų, kurios patenka į aerobinio ar
anaerobinio apdorojimo įrenginį,
kiekis gali būti laikomas perdirbtų
atliekų kiekiu, jeigu po apdorojimo
gaunamas kompostas, degazuotasis
raugas ar kita produkcija, kurios
perdirbto turinio kiekis panašus į

išeigos svoris, jeigu:
36.4.1. išrūšiuotos atliekos toliau bus perdirbamos;
36.4.2. prieš perdirbimo procesą atskirtų ir neperdirbtų atliekų svoris nebus įskaičiuojamas į
perdirbtų atliekų svorį;
36.5. 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;
36.6. apskaičiuojant perdirbtų komunalinių atliekų kiekį turėtų būti įvertintos ir biologiškai
skaidžios komunalinės atliekos, kurios patenka į aerobinio ar anaerobinio apdorojimo įrenginius.
Šios atliekos gali būti vertinamos kaip perdirbtos ir įtraukiamos į perdirbtų atliekų kiekį (svorį)
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“;
36.7. nuo 2027 m. sausio 1 d. biologiškai skaidžios komunalinės atliekos gali būti įtraukiamos į
perdirbtų atliekų kiekį (svorį) tik tokiu atveju, jei jos surinktos atskirai ar yra atskiriamos ir
apdorojamos atliekų susidarymo vietoje ir atitinka šio Tvarkos aprašo 36.6 papunktyje nurodytas
sąlygas;
36.8. atliekos, nebelaikomos atliekomis taip pat gali būti įtraukiamos į perdirbtų atliekų kiekį
(svorį), jeigu gauta medžiaga ar daiktas yra skirti naudoti pagal savo pirminę 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;
36.9. metalai, kurie susidarė komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti veiklos metu ir yra
perdirbti, gali būti įskaičiuojami į perdirbtų komunalinių atliekų kiekį (svorį), jei atitinka
kokybės kriterijus, nurodytus Sprendime (ES) 2019/1004;
36.10. jei komunalinės atliekos yra išvežamos į kitą Europos Sąjungos šalį ar eksportuojamos iš
Europos Sąjungos, siekiant jas pakartotinai naudoti ar 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 36.2–36.4 papunkčiuose nurodytų sąlygų,
įskaičiuojamos į tos valstybės, kuri šias atliekas išvežė ar eksportavo komunalinių atliekų,
paruoštų pakartotinai naudoti ar perdirbti, kiekį (svorį).
36.11. detalesnės duomenų apskaičiavimo taisyklės nustatytos Sprendime (ES) 2019/1004.

atliekų, patekusių į įrenginį, kiekį, ir
jie po to naudojami kaip perdirbti
produktai, žaliavos ar medžiagos.
Jeigu
apdorojimo
operacijos
produkcija
naudojama
žemei,
valstybės narės jas gali laikyti
perdirbtomis atliekomis tik tada,
jeigu tuo apdorojimu pagerinamas
žemės ūkis ar ekologinės reikmės.
Nuo 2027 m. sausio 1 d. valstybės
narės
biologines
komunalines
atliekas, patekusias į aerobinio ar
anaerobinio apdorojimo operaciją,
gali laikyti perdirbtomis atliekomis
tik tada, jeigu jos pagal 22 straipsnį
surinktos atskirai arba atskiriamos jų
susidarymo vietoje.
5. Siekiant apskaičiuoti, ar pasiekti
11 straipsnio 2 dalies c, d ir e
punktuose ir 11 straipsnio 3 dalyje
nustatyti tikslai, atliekų medžiagų,
kurios po parengimo operacijos,
atliekamos
prieš
perdirbimą,
nebelaikomos atliekomis, kiekis gali
būti įskaičiuojamas į perdirbtų
medžiagų kiekį,
jeigu tokios
medžiagos
skirtos
tolesniam
perdirbimui į produktus, žaliavas ar
medžiagas ir yra tinkamos naudoti
pagal savo pirminę paskirtį arba
kitais tikslais. Tačiau tų atliekomis
nebelaikomų medžiagų, kurios bus
naudojamos kaip kuras arba kita
energijos gamybos žaliava, bus
deginamos, naudojamos užpildymui
arba šalinamos sąvartyne, negalima
įtraukti vertinant, ar pasiekti

perdirbimo tikslai.
6. Skaičiuodamos, ar 11 straipsnio
2 dalies c, d ir e punktuose ir 11
straipsnio 3 dalyje nustatyti tikslai
yra pasiekti, valstybės narės gali
įskaičiuoti perdirbtų metalų, atskirtų
sudeginus komunalines atliekas,
kiekį, jei perdirbti metalai atitinka
tam tikrus kokybės kriterijus,
nustatytus pagal šio straipsnio 9 dalį
priimtame įgyvendinimo akte.
7. Atliekas, kurios išsiunčiamos į
kitą valstybę narę, kad joje būtų
parengtos pakartotiniam naudojimui,
perdirbtos
ar
naudojamos
užpildymui, apskaičiuojant, kokiu
mastu pasiekti 11 straipsnio 2 ir 3
dalyse nustatyti tikslai, gali įtraukti
tik ta valstybė narė, kurioje tos
atliekos surinktos.
8. Atliekų, kurios eksportuojamos iš
Sąjungos, kad būtų parengtos
pakartotiniam
naudojimui
arba
perdirbtos,
kiekį tas atliekas
surinkusi valstybė narė gali įtraukti
apskaičiuojant, kokiu mastu pasiekti
šios direktyvos 11 straipsnio 2 ir 3
dalyse nustatyti tikslai, tik jei
laikomasi šio straipsnio 3 dalies
reikalavimų ir jei pagal Reglamentą
(EB) Nr. 1013/2006 eksportuotojas
gali įrodyti, kad atliekų siunta
atitinka to reglamento reikalavimus
ir kad tos atliekos už Sąjungos ribų
buvo
tvarkomos
laikantis
reikalavimų, kurie yra iš esmės
lygiaverčiai atitinkamuose Sąjungos

aplinkos teisės aktuose nustatytiems
reikalavimams.
1 straipsnis
Ataskaitų teikimo tvarkos aprašas
Pakeitimai
Direktyva 2008/98/EB iš dalies
II SKYRIUS
keičiama taip:
DUOMENŲ IR ATASKAITŲ EUROPOS KOMISIJAI RENGIMAS IR TEIKIMAS
27. 37 straipsnio pakeičiama taip:
ĮGYVENDINANT DIREKTYVOS 2008/98/EB REIKALAVIMUS
37 straipsnis
Ataskaitų teikimas
1. Valstybės narės Komisijai teikia
kiekvienų
kalendorinių
metų
duomenis apie 11 straipsnio 2 dalies
a–e punktų ir 11 straipsnio 3 dalies
nuostatų įgyvendinimą.
Duomenis jos pateikia elektroniniu
būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių
metų, kurių duomenys renkami,
pabaigos.
Duomenys
teikiami
Komisijos pagal šio straipsnio 7 dalį
nustatyta forma.
Pirmasis ataskaitinis laikotarpis
prasideda
pirmaisiais
nepertraukiamais
kalendoriniais
metais, einančiais po įgyvendinimo
akto, kuriuo nustatoma ataskaitų
teikimo forma pagal šio straipsnio 7
dalį, priėmimo dienos.
2.
Siekdamos, kad būtų galima
patikrinti atitiktį 11 straipsnio 2
dalies b punkto nuostatai, valstybės
narės teikia užpildymo ir kitose
operacijose
medžiagoms
gauti
panaudotų atliekų kiekio duomenis
atskirai
nuo
pakartotiniam
naudojimui parengtų arba perdirbtų

5. Agentūra pagal direktyvos 2008/98/EB 9 straipsnio 5 dalies ir 37 straipsnio reikalavimus,
rengia ir teikia Europos Komisijai duomenis ir ataskaitas apie direktyvos 2008/98/EB reikalavimų
ir direktyvoje 2008/98/EB numatytų tikslų įgyvendinimą.
6. Agentūra gavusi duomenis apie komunalinių atliekų susidarymą ir tvarkymą, juos apdoroja ir
rengia teikimui Europos Komisijai.
7. Skaičiuodama direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalies c, d ir e punktuose nustatytų tikslų
įgyvendinimą, Agentūra vadovaujasi bendrosiomis duomenų apskaičiavimo taisyklėmis,
nurodytomis šio Tvarkos aprašo 36.1–36.10 papunkčiuose ir 2019 m. birželio 7 d. Europos
Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2019/1004, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2008/98/EB nustatomas duomenų apie atliekas skaičiavimo, tikrinimo ir teikimo
taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2012) 2384 (toliau –
Sprendimas (ES) 2019/1004), nustatytomis detalesnėmis skaičiavimo taisyklėmis.
8. Agentūra, parengusi šio Tvarkos aprašo 6 punkte įvardintus duomenis teikia juos Europos
Komisijai pagal Sprendime (ES) 2019/1004 numatytą duomenų pateikimo formą. Kartu su
duomenimis pateikiama duomenų kokybės patikros ataskaita.
9. Siekiant prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslo iki 2030 m. 50 % sumažinti
vienam pasaulio gyventojui tenkančių maisto atliekų kiekį, skaičiuojamas susidarančių maisto
atliekų kiekis šalyje. Agentūra rinkdama ir apdorodama duomenis apie susidarančius maisto
atliekų kiekius vadovaujasi 2019 m. gegužės 3 d. Komisijos deleguotame sprendime (ES)
2019/1597, kuriuo, siekiant vienodo maisto atliekų kiekio matavimo, Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2008//98/EB papildoma nuostatomis dėl bendros metodikos ir būtiniausiųjų
kokybės reikalavimų nustatytais duomenų rinkimo, apdorojimo ir skaičiavimo metodais.
10. Agentūra teikia duomenis Europos Komisijai apie susidarančių maisto atliekų kiekius pagal
2019 m. lapkričio 28 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2019/2000, kuriuo
nustatoma duomenų apie maisto atliekas teikimo ir kokybės patikros ataskaitos teikimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB forma nustatytą duomenų pateikimo forma.
11. Agentūra gavusi duomenis apie rinkai pateiktų alyvų ir atskirai surinktų ir apdorotų alyvų
atliekų kiekius, juos apdoroja ir rengia teikimui Europos Komisijai duomenis Sprendime (ES)
2019/1004 numatytą skaičiavimo metodiką ir duomenų pateikimo formą. Kartu su duomenimis

Visiškas

atliekų kiekio duomenų. Valstybės
narės atliekų apdorojimą, kad jos
taptų medžiagomis, kurios bus
naudojamos užpildymo operacijose, į
ataskaitas įtraukia kaip užpildymą.
Siekdamos, kad būtų galima
patikrinti atitiktį 11 straipsnio 2
dalies c, d ir e punktų ir 11 straipsnio
3 dalies nuostatoms, valstybės narės
teikia pakartotiniam naudojimui
parengtų atliekų kiekio duomenis
atskirai nuo perdirbtų atliekų kiekio
duomenų.
3.
Valstybės narės kasmet
Komisijai teikia 9 straipsnio 4 ir 5
dalių
nuostatų
įgyvendinimo
duomenis.
Duomenis jos pateikia elektroniniu
būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių
metų, kurių duomenys renkami,
pabaigos.
Duomenys
teikiami
Komisijos pagal šio straipsnio 7 dalį
nustatyta forma.
Pirmasis ataskaitinis laikotarpis
prasideda
pirmaisiais
nepertraukiamais
kalendoriniais
metais, einančiais po įgyvendinimo
akto, kuriuo nustatoma ataskaitų
teikimo forma pagal šio straipsnio 7
dalį, priėmimo dienos.
4.
Valstybės narės pateikia
Komisijai kiekvienų kalendorinių
metų duomenis apie rinkai pateiktas
mineralines ar sintetines alyvas ir
pramonines alyvas, taip pat apie
atskirai surinktas ir apdorotas alyvų
atliekas.

pateikiama duomenų kokybės patikros ataskaita.
12. Agentūra, gavusi duomenis apie statybos ir griovimo atliekas, juos apdoroja ir rengia teikimui
Europos Komijai pagal Sprendime (ES) 2019/1004 numatytą duomenų pateikimo formą. Kartu su
duomenimis pateikiama duomenų kokybės patikros ataskaita. Paskutiniai ataskaitiniai metai, už
kuriuos duomenys ir duomenų kokybės patikros ataskaita pagal šį punktą turi būti pateikti
Europos Komisijai – 2019 metai. Duomenys ir ataskaita turi būti pateikta iki 2021 m. birželio 30
d.
13. Agentūra gavusi duomenis apie komunalinių atliekų, įskaitant biologiškai skaidžias atliekas,
tvarkymo paslaugos, užtikrinimą ir teritorinį pasiskirstymą, iki 2021 m. gruodžio 31 d. pateikia
Europos Komisijai ataskaitą apie direktyvos 2008/98/EB 10 straipsnio 6 dalies įgyvendinimą.
14. Duomenys ir ataskaitos, nurodytos šio Tvarkos aprašo 6, 10 ir 11 punktuose, teikiami
Europos Komisijai kasmet per aštuoniolika mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Duomenys už 2020 m. turi būti pateikti iki 2022 m. birželio 30 d.

Duomenis jos pateikia elektroniniu
būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių
metų, kurių duomenys renkami,
pabaigos.
Duomenys
teikiami
Komisijos pagal 7 dalį nustatyta
forma.
Pirmasis ataskaitinis laikotarpis
prasideda
pirmaisiais
nepertraukiamais
kalendoriniais
metais, einančiais po įgyvendinimo
akto, kuriuo nustatoma ataskaitų
teikimo forma pagal šio straipsnio 7
dalį, priėmimo dienos.
5. Prie duomenų, kuriuos valstybė
narė teikia pagal šį straipsnį,
pridedama
kokybės
patikros
ataskaita ir ataskaita apie priemones,
kurių imtasi pagal 11a straipsnio 3 ir
8 dalis, įskaitant išsamią informaciją
apie
vidutinius
nuostolio
koeficientus, kai taikytina. Ta
informacija teikiama Komisijos
pagal šio straipsnio 7 dalį nustatyta
ataskaitų teikimo forma.

