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1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas ir pakeitimas
1. Papildyti 2 straipsnį 37 dalimi:
„37. Medicininės atliekos – žmonių sveikatos priežiūros, gyvūnų sveikatos priežiūros
ir su jomis susijusių mokslinių tyrimų atliekos.“
2. Buvusias 2 straipsnio 37–51 dalis laikyti atitinkamai 38–52 dalimis.
2 straipsnis. 21 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas
1. Pakeisti 21 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Sveikatos apsaugos ministerija atlieka pavojingų atliekų, jų tvarkymo veiklos
poveikio žmogaus ir visuomenės sveikatai ekspertizę, nustato žmonių sveikatos priežiūros ir
su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje, surinkimo,
pakavimo, ženklinimo, pradinio apdorojimo ir laikino laikymo reikalavimus sveikatos
priežiūros įstaigose.“
2. Pakeisti 21 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Sveikatos apsaugos ministerija koordinuoja sveikatos priežiūros įstaigų veiksmus
diegiant medicininių atliekų tvarkymo pajėgumus ir inicijuoja šių atliekų tvarkymo pajėgumų
sukūrimo projektus.“
3 straipsnis. 22 straipsnio 2 dalies pakeitimas
Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Ūkio ministerija koordinuoja pramonės įmonių veiksmus diegiant gamyboje
susidarančių atliekų tvarkymo pajėgumus ir inicijuoja atitinkamų atliekų tvarkymo pajėgumų
sukūrimo projektus.“
4 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„23 straipsnis. Žemės ūkio ministerijos funkcijos
Žemės ūkio ministerija koordinuoja žemės ūkio ir maisto pramonės įmonių veiksmus
diegiant jų gamyboje susidarančių atliekų tvarkymo pajėgumus ir inicijuoja atitinkamų atliekų
tvarkymo pajėgumų sukūrimo projektus.“
5 straipsnis. Įstatymo papildymas 24 straipsniu
Papildyti Įstatymą 24 straipsniu:
„24 straipsnis. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos funkcijos
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustato gyvūnų sveikatos priežiūros ir su ja
susijusių mokslinių tyrimų atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje, surinkimo, pakavimo,
ženklinimo, pradinio apdorojimo, laikino laikymo ir apskaitos reikalavimus šių atliekų
darytojams.“

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.
2. Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iki 2012
m. liepos 1 d. parengia ir patvirtina šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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