LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D.
ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2014 m. vasario 28 Nr. D1-216
Vilnius
1 . P akei či u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. 217
„Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:
1.1. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu aplinkos viceministrui A. Petkui“;
1.2. nurodytuoju įsakymu patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse:
1.2.1. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:
„15. Įmonė, turinti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo
ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka
išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – Leidimas), šiame Leidime
nurodytas gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir perduoti
atitinkamas atliekas tvarkančioms įmonėms, kaip nurodyta šių Taisyklių 7 punkte.“;
1.2.2. pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„IX. ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ VALSTYBĖS REGISTRAS“;
1.2.3. pakeičiu 57 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„57. Atliekas tvarkančios įmonės, vykdančios bent vieną iš nurodytų atliekų tvarkymo veiklos
rūšių, privalo Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 896 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro
įsteigimo, Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios
nustatymo“, nustatyta tvarka registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (toliau – Registras):“;
1.2.4. pripažįstu netekusiais galios 58 – 68 punktus;
1.2.5. pakeičiu IX skyrių ir jį išdėstau taip:
„IX. ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ VALSTYBĖS REGISTRAS
57. Atliekas tvarkančios įmonės, vykdančios bent vieną iš nurodytų atliekų tvarkymo veiklos
rūšių, privalo registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (toliau – Registras):
57.1. atliekų surinkimas ir (ar) vežimas (įskaitant įvežimą (importą) ir išvežimą (eksportą);
57.2. atliekų apdorojimas (įskaitant atvejus, kai apdorojimo veiklai taikoma išimtis turėti
Leidimą);
57.3. prekyba atliekomis ir (ar) tarpininkavimas;
57.4. pavojingųjų atliekų laikymas jų susidarymo vietoje ilgiau kaip šešis mėnesius, o
nepavojingųjų – ilgiau kaip vienerius metus.
58. Atliekų tvarkytojai, privalantys registruotis Registre, Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau
– Agentūra) turi pateikti elektroninio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti Registro
duomenų teikėją ir užtikrinančiomis dokumentų teksto apsaugą, užpildytą paraišką registruotis

Registre (toliau – Paraiška). Paraiškoje turi būti pateikti šie duomenys ir informacija: juridinio
asmens pavadinimas; juridinio asmens padalinio, turinčio atskirą kodą Juridinių asmenų registre
(filialas, atstovybė), pavadinimas; kitos organizacijos pavadinimas; kitos organizacijos padalinio
pavadinimas; fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą, vardas, pavardė; kontaktinė informacija
(telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, interneto tinklalapio adresas); atliekų
tvarkymo veiklos kategorija (surinkimas, vežimas, apdorojimas, prekyba atliekomis,
tarpininkavimas, laikymas (atliekų susidarymo vietoje), išvežimas iš Lietuvos Respublikos,
įvežimas į Lietuvos Respubliką); atliekų surinkimo ar apdorojimo vieta (įrenginio pavadinimas ir
adresas ar teritorijos, kurioje tvarkomos atliekos, adresas); tvarkomų atliekų kodas ir pavadinimas;
atliekų tvarkymo veiklos kodas ir pavadinimas; tvarkomų atliekų pavojingumas; informacija ar
tvarkomos tik pačios įmonės veikloje susidariusios atliekos.
59. Įmonių padaliniai, atitinkantys Taisyklių 57 punkte nustatytus kriterijus ir turintys atskirą
kodą Juridinių asmenų registre (filialas, atstovybė), privalo atskirai registruotis Registre ir pateikti
atskirą Paraišką.
60. Įmonės ar įmonių padaliniai, turintys atskirą kodą Juridinių asmenų registre (filialas,
atstovybė), teikdami Paraišką registruotis Registre Paraiškoje privalo nurodyti visus atliekų
tvarkymo įrenginius.
61. Atliekų tvarkytojai, kurie privalo turėti Leidimą, Paraišką pateikia kartu su prašymu
išduoti (pakeisti) Leidimą.
62. Agentūra per 5 darbo dienas nuo Paraiškos gavimo, o, jei atliekų tvarkytojas privalo turėti
Leidimą, – nuo Leidimo išdavimo (pakeitimo) datos, jei privalo turėti Leidimą ir pavojingųjų
atliekų tvarkymo licenciją – nuo šios licencijos išdavimo datos, įregistruoja atliekų tvarkytoją
Registre.
63. Agentūra neregistruoja atliekų tvarkytojo, jei Paraiškoje pateikti duomenys yra neteisingi
ar neatitinka teisės aktų reikalavimų. Apie šį sprendimą Agentūra per 5 darbo dienas nuo Paraiškos
gavimo dienos elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja apie tai atliekų tvarkytoją ir nustato
jam terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Atliekų tvarkytojas, pašalinęs nurodytus
netikslumus, teikia patikslintą Paraišką. Jei per nustatytą terminą atliekų tvarkytojas patikslintos
Paraiškos nepateikia, Agentūra priima sprendimą neregistruoti atliekų tvarkytojo ir per 5 darbo
dienas elektroninėmis ryšio priemonėmis praneša atliekų tvarkytojui apie neregistravimo priežastis.
64. Agentūra atliekų tvarkytojus registruoja Registre Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta
tvarka.
65. Registracija Registre turi būti atnaujinama pateikiant Agentūrai naują Paraišką:
65.1. jei keičiamas Leidimas dėl atliekų tvarkymo veiklos;
65.2. jei pasikeitė Registre nurodyti duomenys;
65.3. jei praėjo vieneri metai nuo registracijos ar registracijos atnaujinimo Registre dienos
(netaikoma atliekų tvarkytojams, turintiems Leidimą).
66. Atliekų tvarkytojai, turintys atnaujinti registraciją Registre Taisyklių 65.2 ir
65.3 papunkčiuose nustatytais atvejais, Paraišką Agentūrai turi pateikti per 20 darbo dienų nuo
Taisyklių 65.2 papunktyje nurodytų duomenų pasikeitimo ar likus ne mažiau kaip 14 darbo dienų
iki 65.3 papunktyje nurodyto termino pabaigos.
67. Registracija Registre panaikinama, kai atliekų tvarkytojas:
67.1. nutraukia atliekų tvarkymo veiklą;
67.2. netenka teisės vykdyti atliekų tvarkymo veiklos;
67.3. pažeidžia atliekų tvarkymo veiklos reikalavimus ir šių pažeidimų nepašalina;
67.4. neatnaujina registracijos Registre.“;
1.2.6. pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:
„72. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas yra neatsiejama Leidimo dalis ir
pateikiamas kartu su paraiška Leidimui gauti, keisti (jeigu pasikeičia Atliekų naudojimo ar šalinimo
techniniame reglamente pateikiami duomenys).”;
1.2.7. pakeičiu 80.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„80.1. įmonė gali kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono
aplinkos apsaugos departamentą (toliau – RAAD) pateikdama duomenis, įrodančius, kad šios
atliekos neturi Taisyklių 2 priede išvardintų savybių, dėl kurių atliekos tampa pavojingosiomis, ir
neatitinka Taisyklių 3 priede nurodytų atliekų pavojingumo kriterijų;“;
1.2.8. pripažįstu netekusiu galios 9 priedą.
2. N u s t a t a u , kad:
2.1. šio įsakymo 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 papunkčiai įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d. ir galioja iki
2014 m. liepos 1 d.;
2.2. šio įsakymo 1.2.8 papunktis įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d.;
2.3. šio įsakymo 1.2.5, 1.2.7 papunkčiai įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.
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