LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. VASARIO 26 D.
ĮSAKYMO NR. D1-168 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ
SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE
DALYVAUJANČIŲ VEIKLOS VYKDYTOJŲ IR ORLAIVIO NAUDOTOJŲ
ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ IŠMETIMO STEBĖSENOS, APSKAITOS
IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-1129
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. D1168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos
sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1 . P a k e i č i u preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų
įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir įgyvendindamas 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų
sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialusis
leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. kovo 14 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/410 (OL 2018 L 76, p. 3), 2017 m. gruodžio 13
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2392, kuriuo iš dalies keičiama
Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir
pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę (OL 2017 L 350, p. 7), 2012 m.
birželio 21 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2003/87/EB (OL 2012 L 181, p. 30) ir 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo 2011/278/ES,
kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos
taisyklės (OL 2011 L 130, p. 1), nuostatomis,“.
2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių
dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio
naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo
tvarkos aprašą:
2.1. pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.2. asmenims, kurie vykdo aviacijos veiklą pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos
valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą ir nuo 2013 m.
sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. atlieka skrydžius tarp aerodromų, esančių šalyse,
priklausančiose Europos ekonominei erdvei (toliau – Orlaivio naudotojai);“;
2.2. pakeičiu 5.1. papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.1. rengia Šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos planus (toliau – Orlaivio naudotojo
planas) ir kartu su Reglamento (ES) Nr. 601/2012 12 straipsnyje išvardintais dokumentais teikia
juos tvirtinti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Lietuvos transporto saugos administracijai. Šis
reikalavimas netaikomas Orlaivio naudotojams, kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo datos pateikė
tinkamai parengtus Orlaivio naudotojo planus Aplinkos apsaugos agentūrai;“;
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2.3. pakeičiu 5.6. papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.6. šio Tvarkos aprašo 5 punkto reikalavimai netaikomi:
5.6.1. skrydžiams, kurie atitinka išvardytas išimtis, nurodytas Įstatymo 1 priedo 29 punkte
ir 2009 m. birželio 8 d. Komisijos sprendime 2009/450/EB dėl išsamaus Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytų aviacijos veiklos rūšių išaiškinimo (OL 2009 L
149, p. 69);
5.6.2. nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. vykdant skrydžius į aerodromus,
esančius Europos ekonominei erdvei (toliau – EEE) nepriklausančiose šalyse, ir iš jų;
5.6.3. nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. vykdant skrydžius tarp
aerodromo, esančio viename iš atokiausių regionų, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 349 straipsnyje, ir aerodromo, esančio kitame EEE regione.“;
2.4. papildau 71 punktu:
„71. Jei Orlaivio naudotojas per metus išmeta mažiau kaip 25 000 tonų anglies dioksido
(toliau – CO₂ ) arba jei orlaivio naudotojas per metus išmeta mažiau kaip 3 000 tonų CO₂ ,
susijusių su kitais skrydžiais, nei nurodytieji šios Tvarkos aprašo 6.2 ir 6.3 papunkčiuose, jo
išmestų teršalų kiekis laikomas patikrintu, jei jis nustatytas naudojant mažai šiltnamio efektą
sukeliančių dujų išmetantiems subjektams skirtą priemonę, kuri yra patvirtinta pagal 2010 m.
liepos 9 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 606/2010 Dėl Europos saugios oro navigacijos
organizacijos (toliau – Eurokontrolė) parengtos supaprastintos priemonės, kuria apskaičiuojamos
apytikslės tam tikrų aplinką mažai teršiančių naudotojų orlaivių degalų sąnaudos, patvirtinimo
(OL L 175, 2010 7 10, p. 25) ir užpildoma Eurokontrolės pateiktais duomenimis, gautais taikant
šią pagalbinę priemonę.“;
2.5. pakeičiu 6.2. papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.2. kontroliuoja, ar tinkamai ir laiku vykdoma veiklos vykdytojų pareiga pagal šio
Tvarkos aprašo 4.7 apie įrenginių pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatacijos pokyčius.“;
2.6. papildau 7.61 papunkčiu:
„7.61. kasmet iki vasario 1 d. teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai visų veiklos
vykdytojų suvestinę informaciją apie įrenginių pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatacijos
pokyčius.“;
2.7. pakeičiu 8.2.1. papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.2.1. patvirtinantys duomenys, kad Orlaivio naudotojas neįvykdė Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų
sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialusis
leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. kovo 14 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/410 (OL 2018 L 76, p. 3) (toliau – Direktyva
2003/87/EB), reikalavimų;“.
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