LIETUVOS RESPUBLIKOS
ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 1, 2, 31, 41, 6, 121 STRAIPSNIŲ
IR 4 PRIEDO PAKEITIMO, 19 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU
GALIOS IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 182 STRAIPSNIU
ĮSTATYMAS
2014 m. spalio 9 d. Nr. XII-1214
Vilnius

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 1 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Šis Įstatymas netaikomas šiems specifiniams atliekų srautams ar kategorijoms
tiek, kiek jiems taikomi kiti teisės aktai, kuriais yra įgyvendinami Europos Sąjungos teisės
aktai ar tiesiogiai taikomi Europos Sąjungos teisės aktai:
1) nuotekoms;
2) šalutiniams gyvūniniams produktams ir jų gaminiams, kuriems taikomas
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009,
kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių
sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių
gyvūninių produktų reglamentas) (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1385/2013 (OL 2013
L 354, p. 86) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009), išskyrus šalutinius gyvūninius
produktus ir jų gaminius, kurie skirti sudeginti, pašalinti sąvartyne arba panaudoti
biologinių dujų ar komposto gamybos įmonėje;
3) nepaskerstų gyvūnų gaišenoms (įskaitant gyvūnus, nužudytus siekiant likviduoti
epizootines ligas), kurios tvarkomos pagal Reglamente (EB) Nr. 1069/2009 nustatytus
reikalavimus;
4) atliekoms, susidarančioms žvalgant, išgaunant, apdorojant ir saugant
mineralinius išteklius, ir karjerų eksploatavimo atliekoms.“

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 2 straipsnio 57 dalį ir ją išdėstyti taip:
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„57. Neigiamas poveikis – numatomas aplinkos ir visuomenės sveikatos pokytis,
kurio poveikiui išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti būtina
numatyti atitinkamas priemones.“
3 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 31 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4) tolesnis naudojimas yra teisėtas (medžiaga ar daiktas atitinka visus
svarbiausius produkto, aplinkos ir sveikatos apsaugos reikalavimus konkretaus naudojimo
atveju ir nedarys neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai).“
4 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 41 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„41 straipsnis. Visuomenės sveikatos ir aplinkos apsauga
Atliekas būtina tvarkyti:
1) neviršijant teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų vandens, oro
ar dirvožemio taršai, nekeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ar
augalijai;
2) neviršijant teisės aktuose nustatytų triukšmo ar kvapų normatyvų;
3) nekeliant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ar aplinkosauginiu, gamtiniu ir (ar)
kultūriniu požiūriu svarbioms vietovėms.“

5 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Įmonės, ketinančios atlikti atliekų apdorojimą, perdirbančios laivus, ir įmonės,
atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o
nepavojingąsias – ilgiau kaip vienus metus, turi gauti leidimus.“
6 straipsnis. 121 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 121 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Vadovaujantis šio Įstatymo 14, 15 ir 17 straipsniais, būtina:
1) alyvos atliekas rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir, jeigu yra techninės galimybės,
surinkti atskirai;
2) alyvos atliekas apdoroti pagal šio Įstatymo 3 ir 41 straipsnių reikalavimus;
3) jeigu techniškai įmanoma ir ekonomiškai pagrįsta, alyvos atliekų nemaišyti su
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skirtingas savybes turinčiomis alyvos atliekomis ir su kitomis atliekomis ar medžiagomis,
jeigu toks maišymas trukdo jas apdoroti.“
7 straipsnis. Įstatymo papildymas 182 straipsniu
Papildyti Įstatymą 182 straipsniu:
„182 straipsnis. Laivų perdirbimas ir pavojingųjų medžiagų kontrolė laivuose
1. Laivų perdirbimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose,
2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1257/2013
dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir
Direktyva 2009/16/EB (OL 2013 L 330, p. 1), ir tarptautinėse sutartyse nustatytus
reikalavimus.
2. Pavojingųjų medžiagų kontrolės laivuose ir laivų perdirbimo tvarką nustato
Aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.“
8 straipsnis. 19 straipsnio pripažinimas netekusiu galios
Pripažinti netekusiu galios 19 straipsnį.

9 straipsnis. 4 priedo pakeitimas
Pakeisti 4 priedo H9 pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„H9 Infekcinės: medžiagos ir preparatai, turintys gyvybingų mikroorganizmų arba
jų toksinų, kurie, kaip žinoma arba pagrįstai tikima, sukelia žmonių ar kitų gyvųjų
organizmų ligas“.
10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šio įstatymo 5 ir 8 straipsniai įsigalioja 2014 m. gruodžio 31 d.
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija priima šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytą įgyvendinamąjį teisės aktą iki šio
įstatymo 8 straipsnio įsigaliojimo dienos.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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