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06 09 Fosforo cheminių medžiagų GMTN ir fosforo cheminių procesų atliekos  

06 09 02 fosfitinis šlakas  

06 09 03* reakcijų su kalciu atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis 

arba jose yra pavojingų cheminių medžiagų  

06 09 04 reakcijų su kalciu atliekos, nenurodytos 06 09 03 

06 09 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

06 10 Azoto cheminių medžiagų GMTN, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos 

atliekos  

06 10 02* atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

06 10 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

06 11 Neorganinių pigmentų ir drumstiklių gamybos atliekos  

06 11 01 titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciu atliekos  

06 11 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

06 13 Kitaip neapibrėžtos neorganinių cheminių procesų atliekos  

06 13 01* neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai 

06 13 02* Naudotos aktyvintos anglys (išskyrus 06 07 02) 

06 13 03 dujų suodžiai  

06 13 04* asbesto perdirbimo atliekos   

06 13 05* suodžiai  

06 13 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  



 

 
15311/4/04 REV 4  da 37 
V PRIEDAS DG I   LT 

 

07 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS  

07 01 Pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir 

naudojimo (GMTN) atliekos  

07 01 01* vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai  

07 01 03* organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai  

07 01 04* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai  

07 01 07* halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai  

07 01 08* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai  

07 01 09* halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai  

07 01 10* kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai  

07 01 11* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų 

cheminių medžiagų  

07 01 12 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11 

07 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos 

07 02 Plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos 

07 02 01* vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 

07 02 03* organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 

07 02 04* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 

07 02 07* halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai  

07 02 08* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų liekanos 

07 02 09* halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai 

07 02 10* kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai 

07 02 11* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų 

cheminių medžiagų 
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07 02 12 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11 

07 02 13 plastikų atliekos 

07 02 14* priedų, kuriuose yra pavojingų medžiagų, atliekos 

07 02 15 priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14 

07 02 16* atliekos, turinčios polisiloksanų 

07 02 17 polisiloksanų turinčios atliekos, nenurodytos 07 02 16 

07 02 99 kitaip neapibrėžtos atliekos 

07 03 Organinių dažiklių ir pigmentų (išskyrus 06 11) GMTN atliekos 

07 03 01* vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 

07 03 03* organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 

07 03 04* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 

07 03 07* halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai  

07 03 08* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai  

07 03 09* halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai 

07 03 10* kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai 

07 03 11* Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų 

cheminių medžiagų 

07 03 12 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11 

07 03 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

07 04 organinių augalų apsaugos produktų (išskyrus 02 01 08 ir 02 01 09), medienos 

konservantų (išskyrus 03 02) ir kitų biocidų GMTN atliekos  

07 04 01* vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 

07 04 03* organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 
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07 04 04* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 

07 04 07* halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai  

07 04 08* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai  

07 04 09* halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai 

07 04 10* kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai 

07 04 11* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų 

cheminių medžiagų 

07 04 12 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11 

07 04 13* kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 

07 04 99 kitaip neapibrėžtos atliekos 

07 05 Medikamentų GMTN atliekos 

07 05 01* vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 

07 05 03* organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 

07 05 04* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai 

07 05 07* halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai 

07 05 08* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai  

07 05 09* halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai 

07 05 10* kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai 

07 05 11* nuotekų valymo jų susidarymo vietose dumblas, kuriame yra pavojingų 

cheminių medžiagų  

07 05 12 nuotekų susidarymo jų valymo vietoje dumblas, nenurodytas     07 05 11 

07 05 13* kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

07 05 14 kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13 

07 05 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  
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07 06 Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos 

GMTN atliekos  

07 06 01* vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai  

07 06 03* organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai  

07 06 04* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai  

07 06 07* halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai  

07 06 08* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai  

07 06 09* halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai  

07 06 10* kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai  

07 06 11* Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų 

cheminių medžiagų 

07 06 12 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11 

07 06 99 kitaip neapibrėžtos atliekos 

07 07 Kitaip neapibrėžtų grynųjų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN 

atliekos  

07 07 01* vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai  

07 07 03* organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai  

07 07 04* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai  

07 07 07* halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai  

07 07 08* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai  

07 07 09* halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai  

07 07 10* kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai  

07 07 11* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų 

cheminių medžiagų 

07 07 12 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11 

07 07 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  
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08 DANGŲ (DAŽAI, LAKAS IR STIKLO EMALIS), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR 

SPAUSTUVINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR 

NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS  

08 01 Dažų ir lako GMTN ir jų šalinimo atliekos  

08 01 11* dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių 

medžiagų, atliekos  

08 01 12 dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11 

08 01 13* dažų ir lako dumblas, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų 

cheminių medžiagų, atliekos  

08 01 14 dažų ir lako dumblas, nenurodyti 08 01 13 

08 01 15* vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių 

ar kitų pavojingų cheminių medžiagų  

08 01 16 vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytų 08 01 15 

08 01 17* dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų 

cheminių medžiagų  

08 01 18 dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17 

08 01 19* vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių 

tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų  
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08 01 20 vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytų 08 01 19 

08 01 21* dažų ar lako nuėmiklių atliekos  

08 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

08 02 Kitų dangų (įskaitant keramines medžiagas) GMTN atliekos 

08 02 01 dangos miltelių atliekos  

08 02 02 vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų  

08 02 03 vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų  

08 02 99 kitaip neapibrėžtos atliekos 

08 03 Spaustuvinių dažų GMTN atliekos  

08 03 07 vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų  

08 03 08 vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų  

08 03 12* dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

08 03 13 dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos  

08 03 14* dažų dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų   

08 03 15 dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14 

08 03 16* ėsdinimo tirpalų atliekos  

08 03 17* spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

08 03 18 spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17 

08 03 19* dispersinė alyva  

08 03 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  
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08 04 Klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos  

08 04 09* klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių 

medžiagų, atliekos  

08 04 10 klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09 

08 04 11* klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų 

cheminių medžiagų  

08 04 12 klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11  

08 04 13* vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių 

tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų  

08 04 14 vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13 

08 04 15* vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra 

organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų  

08 04 16 vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 

04 15 

08 04 17* kanifolijos alyva l 

08 04 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

08 05 Kitaip 08 neapibrėžtos atliekos  

08 05 01* izocianatų atliekos  



 

 
15311/4/04 REV 4  da 44 
V PRIEDAS DG I   LT 

 

09 FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS  

09 01 Fotografijos pramonės atliekos  

09 01 01* vandeniniai ryškalų ir aktyvatorių tirpalai  

09 01 02* vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai  

09 01 03* ryškalų tirpalai su tirpikliais  

09 01 04* fiksažų tirpalai  

09 01 05* balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai  

09 01 06* fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra 

sidabro  

09 01 07 fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių  

09 01 08 fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių  

09 01 10 vienkartinio naudojimo fotoaparatai be baterijų  

09 01 11* vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 

06 02 arba 16 06 03 

09 01 12 vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nenurodytomis 09 01 11 

09 01 13* vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, 

nenurodytos 09 01 06 

09 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  
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10 TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS  

10 01 Elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus 19) 

10 01 01 dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, 

nurodytas 10 01 04) 

10 01 02 lakieji akmens anglių pelenai  

10 01 03 lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai  

10 01 04* lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės  

10 01 05 sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos 

10 01 07 sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo 

atliekos  

10 01 09* sieros rūgštis  

10 01 13* kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai  

10 01 14* bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra 

pavojingų cheminių medžiagų  

10 01 15 bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 

01 14 

10 01 16* bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 

10 01 17 bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16 

10 01 18* dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

10 01 19 dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18 

10 01 20* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų 

cheminių medžiagų  

10 01 21 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20 
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10 01 22* garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių 

medžiagų  

10 01 23 garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22 

10 01 24 smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių  

10 01 25 kuro saugojimo ir ruošimo atliekos akmens anglimis kūrenamose elektrinėse  

10 01 26 aušinimo vandens valymo atliekos  

10 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

10 02 Geležies ir plieno pramonės atliekos   

10 02 01 šlako apdorojimo atliekos  

10 02 02 neapdorotas šlakas  

10 02 07* dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

10 02 08 dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07 

10 02 10 antrinės nuodegos  

10 02 11* aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos  

10 02 12 aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11 

10 02 13* dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių 

medžiagų  

10 02 14 dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 02 13 

10 02 15 kitas dumblas ir filtrų papločiai  

10 02 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

10 03 Aliuminio terminės metalurgijos atliekos  

10 03 02 anodų atliekos  

10 03 04* pirminio lydymo šlakas  
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10 03 05 aliuminio atliekos  

10 03 08* antrinio lydymo druskų šlakas  

10 03 09* antrinio lydymo juodosios nuodegos  

10 03 15* degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, 

gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius  

10 03 16 lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 03 15 

10 03 17* anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų  

10 03 18 anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 03 17 

10 03 19* išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

10 03 20 išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19 

10 03 21* kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra 

pavojingų cheminių medžiagų  

10 03 22 kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 

21 

10 03 23* dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

10 03 24 dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23 

10 03 25* dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių 

medžiagų  

10 03 26 dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 03 25 

10 03 27* aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos  
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10 03 28 aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 03 27 

10 03 29* druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų 

cheminių medžiagų  

10 03 30 druskų šlako ir juodųjų nuodegų valymo atliekos, nenurodytos 10 03 29 

10 03 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

10 04 Švino terminės metalurgijos atliekos  

10 04 01* pirminio ir antrinio lydymo šlakas  

10 04 02* pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas  

10 04 03* kalcio arsenatas  

10 04 04* išmetamųjų dujų dulkės  

10 04 05* kitos kietosios dalelės ir dulkės  

10 04 06* dujų valymo kietosios atliekos  

10 04 07* dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai  

10 04 09* aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos  

10 04 10 aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 04 09 

10 04 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

10 05 Cinko terminės metalurgijos atliekos  

10 05 01 pirminio ir antrinio lydymo šlakas  
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10 05 03* išmetamųjų dujų dulkės  

10 05 04 kitos dalelės ir dulkės  

10 05 05* dujų valymo kietosios atliekos  

10 05 06* dujų valymo šlakai ir filtrų papločiai  

10 05 08* aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos  

10 05 09 aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 05 08 

10 05 10* nuodegos ir šlakas, kurie susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius 

degių dujų kiekius  

10 05 11 nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10 

10 05 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

10 06 Vario terminės metalurgijos atliekos  

10 06 01 pirminio ir antrinio lydymo šlakas  

10 06 02 pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas  

10 06 03* išmetamųjų dujų dulkės  

10 06 04 kitos dalelės ir dulkės  

10 06 06* dujų valymo kietosios atliekos  

10 06 07* dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai 

10 06 09* aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos  
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10 06 10 aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 06 09 

10 06 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

10 07 Sidabro, aukso ir platinos terminės metalurgijos atliekos  

10 07 01 pirminio ir antrinio lydymo šlakas  

10 07 02 pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas  

10 07 03 dujų valymo kietosios atliekos  

10 07 04 kitos dalelės ir dulkės  

10 07 05 dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai  

10 07 07* aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos  

10 07 08 aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 07 07 

10 07 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

10 08 Spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos  

10 08 04 dalelės ir dulkės  

10 08 08* pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas  

10 08 09 kitas dumblas  

10 08 10* nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai 

didelius degių dujų kiekius  

10 08 11 nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10 
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10 08 12* anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų  

10 08 13 anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12 

10 08 14 anodų atliekos  

10 08 15* išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

10 08 16 išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15 

10 08 17* išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų 

cheminių medžiagų  

10 08 18 išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17 

10 08 19* aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos  

10 08 20 aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 08 19 

10 08 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

10 09 Metalo liejinių gamybos atliekos  

10 09 03 krosnių šlakas  

10 09 05* strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų 

cheminių medžiagų  

10 09 06 strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra organinių 

rišamųjų medžiagų, nenurodyti 10 09 05 
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10 09 07* strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų 

cheminių medžiagų  

10 09 08 strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų 

cheminių medžiagų, nenurodyti 10 09 07 

10 09 09* išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

10 09 10 išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09 

10 09 11* kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

10 09 12 kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11 

10 09 13* rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

10 09 14 rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13 

10 09 15* plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų 

cheminių medžiagų  

10 09 16 plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 09 15 

10 09 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

10 10 Spalvotųjų metalų detalių liejimo atliekos  

10 10 03 krosnių šlakas  

10 10 05* strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra organinių 

rišamųjų medžiagų  
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10 10 06 strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų 

medžiagų, nenurodyti 10 10 05 

10 10 07* strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų 

medžiagų 

10 10 08 strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų 

medžiagų, nenurodyti 10 10 07 

10 10 09* išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

10 10 10 išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09 

10 10 11* kitos kietosios dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

10 10 12 kitos kietosios dalelės, nenurodytos 10 10 11 

10 10 13* rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

10 10 14 rišiklių atliekos, nenurodytos  10 10 13 

10 10 15* plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų 

cheminių medžiagų  

10 10 16 plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 10 15 

10 10 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

10 11 Stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos  

10 11 03 stiklo pluošto medžiagų atliekos  

10 11 05 dalelės ir dulkės  

10 11 09* mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingų 

cheminių medžiagų  
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10 11 10 mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytas 10 11 09 

10 11 11* smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., 

iš elektroninių vamzdelių) 

10 11 12 stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11 

10 11 13* stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių 

medžiagų  

10 11 14 stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo atliekos, nenurodytos 10 11 13 

10 11 15* išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių 

medžiagų  

10 11 16 išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15 

10 11 17* išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų 

cheminių medžiagų  

10 11 18 išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti  10 11 17 

10 11 19* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra 

pavojingų cheminių medžiagų  

10 11 20 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 

19 

10 11 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

10 12 Keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos  

10 12 01 mišinių ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos  

10 12 03 kietosios dalelės ir dulkės  
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10 12 05 dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai  

10 12 06 brokuoti šablonai  

10 12 08 keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po 

terminio apdorojimo)  

10 12 09* dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

10 12 10 dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09 

10 12 11* glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų  

10 12 12 glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11 

10 12 13 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas  

10 12 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

10 13 Cemento, kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų dirbinių ir gaminių atliekos  

10 13 01 mišinių ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos  

10 13 04 kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos  

10 13 06 kietosios dalelės ir dulkės (išskyrus 10 13 12 ir 10 13 13) 

10 13 07 dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai  

10 13 09* Asbesto- cemento gamybos liekanos, kuriose yra asbesto  

10 13 10 Asbesto- cemento gamybos liekanos, nenurodytos 10 13 09 
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10 13 11 sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 

13 10 

10 13 12* dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

10 13 13 dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12 

10 13 14 cemento ir cemento šlako atliekos  

10 13 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

10 14 Krematoriumų atliekos  

10 14 01* dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio  

 

11 METALŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PAVIRŠIAUS CHEMINIO 

APDOROJIMO IR DENGIMO ATLIEKOS; SPALVOTOSIOS 

HIDROMETALURGIJOS ATLIEKOS  

11 01 Metalų paviršiaus cheminio apdorojimo bei metalų ir kitų medžiagų dengimo 

atliekos (pvz., galvaniniai procesai, dengimo cinku procesai, ėsdinimo 

procesai, išėsdinimas, fosfatavimas, šarminis riebalų šalinimas, anodavimas) 

11 01 05* ėsdinimo rūgštys  

11 01 06* kitaip neapibrėžtos rūgštys  

11 01 07* ėsdinimo šarmai  

11 01 08* fosfitinis šlakas  

11 01 09* dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų  



 

 
15311/4/04 REV 4  da 57 
V PRIEDAS DG I   LT 

 

11 01 10 dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09 

11 01 11* vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų  

11 01 12 vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11 

11 01 13* riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

11 01 14 riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13 

11 01 15* membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra 

pavojingų cheminių medžiagų  

11 01 16* sočiosios arba naudotos jonitinės dervos  

11 01 98* kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

11 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

11 02 Spalvotųjų metalų hidrometalurgijos procesų atliekos  

11 02 02* cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą) 

11 02 03 anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos  

11 02 05* vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių 

medžiagų  

11 02 06 vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05 

11 02 07* kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

11 02 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  
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11 03 grūdinimo procesų dumblas ir dalelės  

11 03 01* atliekos, kuriose yra cianido  

11 03 02* kitos atliekos  

11 05 Karštojo galvanizavimo procesų atliekos  

11 05 01 sunkusis cinkas  

11 05 02 cinko pelenai  

11 05 03* dujų valymo kietosios atliekos  

11 05 04* naudotas fliusas  

11 05 99 kitaip neapibrėžtos medžiagos  

 

12 METALŲ IR PLASTIKŲ FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JŲ 

PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS  

12 01 metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo 

atliekos  

12 01 01 juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos  

12 01 02 juodųjų metalų dulkės ir dalelės  

12 01 03 spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos  

12 01 04 spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės  

12 01 05 plastiko drožlės ir nuopjovos  
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12 01 06* mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir 

tirpalus) 

12 01 07* mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir 

tirpalus) 

12 01 08* mašininės emulsijos, kuriose yra halogenų  

12 01 09* mašininės emulsijos, kuriose nėra halogenų  

12 01 10* sintetinės mašininės alyvos  

12 01 12* naudotas vaškas ir riebalai  

12 01 13 suvirinimo atliekos  

12 01 14* mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų  

12 01 15 mašininis dumblas, nenurodytas 12 02 14 

12 01 16* sprogstamųjų medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

12 01 17 sprogstamųjų medžiagų atliekos, nenurodytos 12 01 16 

12 01 18* metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra 

alyvos  

12 01 19* lengvai biologiškai suyranti mašininė alyva  

12 01 20* naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų 

cheminių medžiagų  

12 01 21 naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20 

12 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  
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12 03 Riebalų šalinimo vandeniu ir garais atliekos (išskyrus 11) 

12 03 01* vandeniniai plovimo skysčiai  

12 03 02* riebalų šalinimo garais atliekos  

 

13 NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS 

(IŠSKYRUS MAISTINĮ ALIEJŲ IRT Ą, KURIS NENURODYTAS 05,12 IR 

19 DALYSE) 

13 01 alyvos hidraulinėms sistemoms atliekos  

13 01 01* alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra PCB1 

13 01 04* chlorintosios emulsijos  

13 01 05* nechlorintosios emulsijos  

13 01 09* Chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų  

13 01 10* Nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų  

13 01 11* sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms  

13 01 12* lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms sistemoms  

13 01 13* kita alyva hidraulinėms sistemoms  

13 02 variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos  

13 02 04* mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva  

13 02 05* mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva  

                                                 
1  Šiame atliekų sąraše PCB bus apibrėžta taip, kaip 1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyvoje 

96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) (OL L243, 
1996 9 24, p. 31). 
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13 02 06* sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalų alyva  

13 02 07* lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva  

13 02 08* kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva  

13 03 Izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos atliekos  

13 03 01* izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB  

13 03 06* mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 

01 

13 03 07* mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva  

13 03 08* sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva  

13 03 09* lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva  

13 03 10* izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva  

13 04 Lijaliniai vandenys  

13 04 01* vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys  

13 04 02* lijaliniai vandenys iš prieplaukų kanalizacijos  

13 04 03* kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys  

13 05 Naftos produktų/vandens separatorių turinys  

13 05 01* žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos  

13 05 02* naftos produktų/vandens separatorių dumblas  
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13 05 03* kolektoriaus dumblas  

13 05 06* naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai  

13 05 07* naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo  

13 05 08* žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai  

13 07 Skystojo kuro atliekos  

13 07 01* mazutas ir dyzelinis kuras  

13 07 02* benzinas  

13 07 03* kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius) 

13 08 Kitaip neapibrėžtos naftos atliekos  

13 08 01* druskų šalinimo dumblas ar emulsijos  

13 08 02* kitos emulsijos  

13 08 99* kitaip neapibrėžtos atliekos  

 

14 ORGANINIŲ TIRPIKLIŲ, AUŠALŲ IR PROPELENTŲ ATLIEKOS 

(IŠSKYRUS 07 ir 08) 

14 06 Organinių tirpiklių, aušalų ir putų /aerozolinių propelentų atliekos 

14 06 01* chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC  

14 06 02* kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai  

14 06 03* kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai  
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14 06 04* dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra halogenintųjų tirpiklių  

14 06 05* dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra kitų tirpiklių  

15 KITAIP NEAPIBRĖŽTOS PAKAVIMO ATLIEKOS: ABSORBENTAI, 

PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI  

15 01 Pakavimas (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakavimo atliekas) 

15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės  

15 01 02 plastikinės pakuotės  

15 01 03 medinės pakuotės  

15 01 04 metalinės pakuotės  

15 01 05 kombinuotosios pakuotės  

15 01 06 sudėtinės pakuotės  

15 01 07 stiklo pakuotės  

15 01 09 pakuotės iš tekstilės  

15 01 10* pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra 

jomis užterštos  

15 01 11* metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų 

kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto) 
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15 02 Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai  

15 02 02* absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), 

pašluostės, apsauginiai audiniai, užteršti pavojingomis cheminėmis 

medžiagomis  

15 02 03 absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 

15 02 02 

 

16 KITAIP SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS  

16 01 Naudoti nebetinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant  

mašinas) ir atliekos išardžius naudoti nebetinkamas transporto priemones bei 

transporto priemonių eksploatavimo atliekos (išskyrus 13, 14, 16 06 ir 16 08) 

16 01 03 naudoti nebetinkamos padangos  

16 01 04* nebenaudojamos transporto priemonės  

16 01 06 naudoti nebetinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei 

kitų pavojingų sudedamųjų dalių  

16 01 07* tepalų filtrai  

16 01 08* sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio  

16 01 09* sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintojo bifenilo  

16 01 10* sprogios sudedamosios dalys (pvz., oro pagalvės) 

16 01 11* stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto  

16 01 12 stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 
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16 01 13* stabdžių skystis  

16 01 14* aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų  

16 01 15 aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14 

16 01 16 suskystintų dujų balionai  

16 01 17 juodieji metalai  

16 01 18 spalvotieji metalai  

16 01 19 plastikai  

16 01 20 stiklas  

16 01 21* pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 

16 01 14 

16 01 22 kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys  

16 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

16 02 Elektros ir elektronikos įrenginių atliekos  

16 02 09* transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintojo bifenilo  

16 02 10* nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra užteršta polichlorintuoju 

bifenilu, nenurodyta 16 02 09 

16 02 11* nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, 

hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC) 
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16 02 12* nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto  

16 02 13* nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių1, nenurodytų 

16 02 09 – 16 02 12  

16 02 14 nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09 – 16 02 13 

16 02 15* pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos  

16 02 16 sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos         16 

02 15 

16 03 netinkamos naudoti partijos ir nenaudoti gaminiai  

16 03 03* neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

16 03 04 neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03 

16 03 05* organinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

16 03 06 organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 

16 04 Sprogmenų atliekos  

16 04 01* šaudmenų atliekos  

16 04 02* pirotechnikos atliekos  

16 04 03* kitų sprogmenų atliekos  

                                                 
1  Elektros ir elektronikos įrenginių pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir 

baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų kaip pavojingos, gyvsidabriniai jungikliai, elektroninių 
vamzdžių stiklas, kitas aktyvintas stiklas ir kt. 
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16 05 Slėginiuose konteineriuose esančios dujos ir nebereikalingos cheminės 

medžiagos  

16 05 04* dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 

(įskaitant halonius) 

16 05 05 dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04 

16 05 06* laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų 

mišinius, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios  

16 05 07* Nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų 

cheminių medžiagų arba jų turinčios  

16 05 08* Nebereikalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų 

cheminių medžiagų arba jų turinčios  

16 05 09 Nebereikalingos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 

05 08 

16 06 Baterijos ir akumuliatoriai  

16 06 01* švino akumuliatoriai  

16 06 02* nikelio-kadmio akumuliatoriai  

16 06 03* Gyvsidabrio baterijos  

16 06 04 šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03) 

16 06 05 kitos baterijos ir akumuliatoriai  

16 06 06* atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių elektrolitai  



 

 
15311/4/04 REV 4  da 68 
V PRIEDAS DG I   LT 

 

16 07 Transportavimo talpyklų, rezervuarų ir statinių valymo atliekos (išskyrus 05 ir 

13) 

16 07 08* atliekos, kuriose yra tepalų  

16 07 09* atliekos, kuriose yra kitų pavojingų cheminių medžiagų  

16 07 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

16 08 Panaudoti katalizatoriai  

16 08 01 panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, 

iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07) 

16 08 02* panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų pereinamųjų metalų1 arba 

pavojingų pereinamųjų metalų junginių  

16 08 03 kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų 

arba pereinamųjų metalų junginių  

16 08 04 panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07) 

16 08 05* panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties  

16 08 06* panaudoti skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai  

16 08 07* panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis  

                                                 
1  Šiame įraše pereinamieji metalai: skandis, vanadis, manganas, kobaltas, varis, itris, niobis, 

hafnis, volframas, titanas, chromas, geležis, nikelis, cinkas, cirkonis, molibdenas ir tantalas. 
Šie metalai arba jų junginiai yra pavojingi, jeigu jie yra klasifikuoti kaip pavojingos cheminės 
medžiagos. Pagal pavojingų cheminių medžiagų klasifikaciją yra nustatoma, kuris iš šių 
pereinamųjų metalų ir kurie pereinamųjų metalų junginiai yra pavojingi. 
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16 09 Oksiduojančios medžiagos  

16 09 01* permanganatai, pvz., kalio permanganatas  

16 09 02* chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas  

16 09 03* peroksidai, pvz., vandenilio peroksidas  

16 09 04* kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos  

16 10 Vandeninės skystosios atliekos, kurias numatyta valyti už jų susidarymo 

vietos ribų  

16 10 01* vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

16 10 02 vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01 

16 10 03* vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų  

16 10 04 vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03 

16 11 Iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos  

16 11 01* metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra 

pavojingų medžiagų  

16 11 02 metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, 

nenurodytos 16 11 01 

16 11 03* kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra 

pavojingų cheminių medžiagų  

16 11 04 kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 

16 11 03 
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16 11 05* ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra 

pavojingų cheminių medžiagų  

16 11 06 ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 

11 05 

 

17 STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ 

VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)  

17 01 Betonas, plytos, čerpės ir keramika  

17 01 01 betonas  

17 01 02 plytos  

17 01 03 čerpės ir keramika  

17 01 06* betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros frakcijos, 

kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų  

17 01 07 betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 

17 02 Medis, stiklas ir plastikai  

17 02 01 medis  

17 02 02 stiklas  

17 02 03 plastikas   

17 02 04* stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba 

kurie yra jomis užteršti  
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17 03 Bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai  

17 03 01* bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos  

17 03 02 bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 

17 03 03* akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai  

17 04 Metalai (įskaitant jų lydinius) 

17 04 01 varis, bronza, žalvaris  

17 04 02 aliuminis  

17 04 03 švinas  

17 04 04 cinkas  

17 04 05 geležis ir plienas  

17 04 06 alavas  

17 04 07 metalų mišiniai  

17 04 09* metalų atliekos, užterštos pavojingomis medžiagomis  

17 04 10* kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingų 

cheminių medžiagų  

17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 

17 05 Žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas 

17 05 03* gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų  

17 05 04 gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 
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17 05 05* išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų  

17 05 06 išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05 

17 05 07* kelių skalda, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų  

17 05 08 kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 

17 06 Izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto  

17 06 01* izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto  

17 06 03* kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba 

jų turinčios  

17 06 04 izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 

17 06 05* statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto  

17 08 Gipso izoliacinės statybinės medžiagos  

17 08 01* gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingomis chaminėmis 

medžiagomis  

17 08 02 gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01 

17 09 Kitos statybinės ir griovimo atliekos  

17 09 01* statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio  

17 09 02* statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) 

(pvz., hermetikai, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kuriose yra PCB, 

hermetiški glazūravimo gaminiai, kuriuose yra PCB, kondensatoriai, kuriuose 

yra PCB) 
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17 09 03* kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra 

pavojingų cheminių medžiagų  

17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 

09 03 

 

18 ŽMONIŲ AR GYVŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR (ARBA) SU JA 

SUSIJUSIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ATLIEKOS  IŠSKYRUS VIRTUVIŲ 

IR RESTORANŲ ATLIEKAS, TIESIOGIAI NESUSIJUSIAS SU 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA)   

18 01 Gimdymų priežiūros, žmonių ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos 

atliekos  

18 01 01 aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03) 

18 01 02 kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus 

18 01 03) 

18 01 03* atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų 

išvengta infekcijos  

18 01 04 atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad 

būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, 

vienkartiniai drabužiai, vystyklai) 

18 01 06* Cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų 

turinčios  

18 01 07 Cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06 

18 01 08* citotoksiniai arba citostatiniai vaistai  

18 01 09 vaistai, nenurodyti 18 01 08 
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18 01 10* dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos  

18 02 Mokslinių tyrimų bei gyvūnų ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos 

atliekos  

18 02 01 aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02) 

18 02 02* atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų 

išvengta infekcijos  

18 02 03 atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad 

būtų išvengta infekcijos  

18 02 05* cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų 

turinčios  

18 02 06 cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05 

18 02 07* citotoksiniai arba citostatiniai vaistai  

18 02 08 vaistai, nenurodyti 18 02 07 

 

 

19 

ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ APDOROJIMO ĮRENGINIŲ IR IŠ NUOTEKŲ 

VALYMO ĮRENGINIŲ, ESANČIŲ UŽ OBJEKTO VIETOS RIBŲ, IR 

ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO 

ATLIEKOS  

19 01 Deginimo arba pirolizės atliekos  

19 01 02 iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies  

19 01 05* dujų valymo filtrų papločiai  

19 01 06* dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios 

atliekos  
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19 01 07* dujų valymo kietosios atliekos  

19 01 10* išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintos anglys  

19 01 11* dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų  

19 01 12 dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11 

19 01 13* lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų  

19 01 14 lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13 

19 01 15* garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

19 01 16 garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15 

19 01 17* pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

19 01 18 pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17 

19 01 19 smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių  

19 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

19 02 Specialaus fizikinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, 

decianidaciją, neutralizavimą) atliekos  

19 02 03 iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingų atliekų   

19 02 04* iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingų atliekų  

19 02 05* Fizikinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių 

medžiagų  

19 02 06 fizikinio/cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05 
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19 02 07* atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai  

19 02 08* skystosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

19 02 09* kietosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

19 02 10 degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09 

19 02 11* kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

19 02 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

19 03 stabilizuotos/sukietintos atliekos1 

19 03 04* atliekos, pažymėtos kaip pavojingos, iš dalies2 stabilizuotos 

19 03 05 stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04 

19 03 06* sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingos  

19 03 07 sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06 

19 04 Sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos  

19 04 01 sustiklintos atliekos  

19 04 02* lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos  

                                                 
1  Stabilizavimo procesai pakeičia atliekose esančių sudedamųjų dalių pavojingumo lygį ir taip 

pavojingas atliekas paverčia nepavojingomis. Kietinimo procesai naudojant priedus tik 
pakeičia fizinę atliekų būklę (pvz., skystą į kietą) nepakeisdami cheminių atliekų savybių. 

2  Atliekos laikomos iš dalies stabilizuotomis, jeigu stabilizavimo procesui pasibaigus 
pavojingos sudedamosios dalys, kurios nebuvo iki galo paverstos nepavojingomis 
sudedamosiomis dalimis, galėtų būti išleistos į aplinką greitai, per vidutiniškos trukmės 
laikotarpį arba per ilgą laiką. 
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19 04 03* nestiklinta kietoji fazė  

19 04 04 vandeninės skystosios stiklintų atliekų grūdinimo atliekos  

19 05 aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos  

19 05 01 nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos  

19 05 02 nekompostuotos gyvūninių ir augalinių atliekų frakcijos  

19 05 03 netinkamas naudoti kompostas  

19 05 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

19 06 anaerobinio atliekų apdorojimo atliekos  

19 06 03 komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis  

19 06 04 anaerobinio komunalinių atliekų apdorojimo raugas  

19 06 05 gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis  

19 06 06 gyvūninės ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo raugas  

19 06 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

19 07 sąvartynų filtratas  

19 07 02* sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų  

19 07 03 Sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02 

19 08 kitaip neapibrėžtos nuotekų valymo įrenginių atliekos  

19 08 01 rūšiavimo atliekos  
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19 08 02 Smėliagaudžių atliekos  

19 08 05 miesto nuotekų valymo dumblas  

19 08 06* prisotintos arba naudotos jonitinės dervos  

19 08 07* jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas  

19 08 08* membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų  

19 08 09 atskyrus naftą/vandenį gautas riebalų ir naftos mišinys, kuriame yra maistinio 

aliejaus ir riebalų  

19 08 10* atskyrus naftą/vandenį gautas riebalų ir naftos mišinys, nenurodytas 19 08 09 

19 08 11* biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, 

kuriame yra pavojingų medžiagų  

19 08 12 biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, 

nenurodytas 19 08 11 

19 08 13* kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame 

yra pavojingų medžiagų  

19 08 14 kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, 

nenurodytas 19 08 13 

19 08 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

19 09 Žmonėms vartoti skirto vandens arba pramoninio vandens ruošimo atliekos  

19 09 01 pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos  
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19 09 02 vandens skaidrinimo dumblas  

19 09 03 dekarbonizavimo dumblas  

19 09 04 naudotos aktyvintos anglys  

19 09 05 prisotintos arba naudotos jonitinės dervos  

19 09 06 jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas  

19 09 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

19 10 Atliekų, kuriose yra metalų, smulkinimo atliekos  

19 10 01 geležies ir plieno atliekos  

19 10 02 geležies neturinčios atliekos  

19 10 03* dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

19 10 04 dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03 

19 10 05* kitos frakcijos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  

19 10 06 kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05 

19 11 Naftos perdirbimo atliekos  

19 11 01* panaudotų filtrų molis  

19 11 02* rūgštieji gudronai  

19 11 03* vandeninės skystosios atliekos  

19 11 04* kuro valymo šarmais atliekos  
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19 11 05* nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų 

medžiagų  

19 11 06 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05 

19 11 07* išmetamųjų dujų valymo atliekos  

19 11 99 kitaip neapibrėžtos atliekos  

19 12 Kitaip neapibrėžtų atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, 

smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos  

19 12 01 popierius ir kartonas  

19 12 02 juodieji metalai  

19 12 03 spalvotieji metalai  

19 12 04 plastikai ir guma  

19 12 05 stiklas  

19 12 06* mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų  

19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06 

19 12 08 tekstilės dirbiniai  

19 12 09 mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys) 

19 12 10 degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) 

19 12 11* kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), 

kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų  
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19 12 12 kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), 

nenurodytos 19 12 11 

19 13 Grunto ir požeminio vandens regeneravimo atliekos  

19 13 01* grunto regeneravimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių 

medžiagų  

19 13 02 grunto regeneravimo kietosios atliekos, nenurodytos 19 13 01 

19 13 03* grunto regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų  

19 13 04 grunto regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 03 

19 13 05* požeminio vandens regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių 

medžiagų  

19 13 06 požeminio vandens regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 05 

19 13 07* požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir 

vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų  

19 13 08 požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir 

vandeniniai koncentratai, nenurodyti 19 13 07 

 

20 KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS 

VERSLO, GAMYBINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), ĮSKAITANT 

ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS  

20 01 Atskirai surenkamos frakcijos (išskyrus 15 01) 

20 01 01 popierius ir kartonas  

20 01 02 stiklas  
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20 01 08 biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos  

20 01 10 drabužiai  

20 01 11 tekstilės gaminiai  

20 01 13* tirpikliai  

20 01 14* rūgštys  

20 01 15* šarmai  

20 01 17* fotografijos cheminės medžiagos  

20 01 19* pesticidai  

20 01 21* dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio  

20 01 23* nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių  

20 01 25 maistinis aliejus ir riebalai  

20 01 26* aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 04 25 

20 01 27* dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų  

20 01 28 dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27 

20 01 29* plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų  

20 01 30 plovikliai, nenurodyti 20 01 29 

20 01 31* citotoksiniai ir citostatiniai vaistai  

20 01 32 vaistai, nenurodyti 20 01 31 
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20 01 33* baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, 

nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos  

20 01 34 baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33 

20 01 35* nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 

23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių1 

20 01 36 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 

ir 20 01 35 

20 01 37* mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų  

20 01 38 mediena, nenurodyta 20 01 37 

20 01 39 plastikai  

20 01 40 metalai  

20 01 41 kaminų valymo atliekos  

20 01 99 kitaip neapibrėžtos frakcijos  

20 02 Sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas) 

20 02 01 biologiškai suyrančios atliekos  

20 02 02 gruntas ir akmenys  

20 02 03 kitos biologiškai nesuyrančios atliekos  

                                                 
1  Elektros ir elektronikos įrangos pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir 

baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų kaip pavojingos, gyvsidabriniai jungikliai, elektroninių 
vamzdžių stiklas ir kitas aktyvintas stiklas ir kt. 
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20 03 Kitos komunalinės atliekos  

20 03 01 mišrios komunalinės atliekos  

20 03 02 turgaviečių atliekos  

20 03 03 gatvių valymo liekanos  

20 03 04 septinių rezervuarų dumblas  

20 03 06 kanalizacijos valymo atliekos  

20 03 07 didžiosios atliekos  

20 03 99 kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos  

 

3 DALIS 

 A sąrašas (Bazelio konvencijos II priedas)1 

 

Y46 Buitinės atliekos2 

Y47 Buitinių atliekų deginimo metu susidariusios liekanos  

 

                                                 
1  Šis sąrašas yra OECD Sprendimo I dalies 4 priede. 
2  Jeigu atitinkamai neklasifikuojama vienoje III priedo įrašo skiltyje. 
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B sąrašas (OECD Sprendimo II dalies 4 priede nurodytos atliekos1) 

 

Atliekos, kuriose yra metalų 

AA 010 261900 Geležies ir plieno gamybos metu susidarančios nuodegos ir 

lydymo nuodegos bei kitos atliekos2  

AA 060 262050 Vanadžio pelenai ir likučiai 2  

AA 190 810420 
ex 810430 

 

Mangano atliekos ir likučiai, kurie yra degūs, piroforiški arba, 

susilietę su vandeniu, pavojingais kiekiais išskiria degias dujas  

Atliekos, kuriose daugiausia yra neorganinių sudedamųjų dalių, kuriose gali būti metalų ir organinių 

medžiagų  

AB 030  Cianido neturinčių sistemų atliekos, kurios susidaro apdorojant 

metalų paviršių  

AB 070  Liejimo operacijose naudojamas smėlis  

AB 120 ex 281290 Kitur neapibrėžti arba neįtraukti neorganiniai junginiai, kuriuose 

yra halogenų  

 ex 3824  

AB 150 ex 382490 Nerafinuotas kalcio sulfitas ir kalcio sulfatas, gautas sieros 

šalinimo iš išmetamųjų dujų metu (FGD) 

 

                                                 
1  Atliekos, kurių numeriai yra AB 130, AC 250, AC 260 ir AC 270, buvo panaikintos, kadangi 

Direktyvos 75/442/EEB 18 straipsnyje nustatyta tvarka jos buvo laikomos nepavojingomis ir 
todėl joms netaikomas 16 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas eksportuoti. 

2  Į šį sąrašą įtraukti pelenų, likučių, šlako, nuodegų, nuogriebų, nuovirų, dulkių, miltelių, 
dumblo ir išspaudų pavidalo atliekos, jeigu šios medžiagos kitur nėra tiksliai išvardytos. 
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Atliekos, kuriose daugiausia yra organinių sudedamųjų dalių, kuriose gali būti metalų ir neorganinių 

medžiagų 

AC 060 ex 381900 Skysčiai hidraulinėms sistemoms  

AC 070 ex 381900 Stabdžių skysčiai  

AC 080 ex 382000 Antifrizo skysčiai  

AC 150  Chlorfluorangliavandeniliai  

AC 160  Halonai  

AC 170 ex 440310 Apdorotos kamštienos ir medienos atliekos  

 

Atliekos, kuriose gali būti neorganinių arba organinių sudedamųjų dalių 

AD 090 ex 382490 Reprografijos ir fotografijos cheminių medžiagų gamybos, 

sudarymo ir vartojimo atliekos, bei kitur neapibrėžtos ar 

neįtrauktos medžiagos  

AD 100  Cianido neturinčių sistemų atliekos, kurios susidaro apdorojant 

plastikų paviršių  

AD 120 ex 391400 Jonitinės dervos  

 ex 3915  

AD 150  Gamtinės organinės medžiagos, naudojamos kaip filtro terpė 

(pvz., biologiniai filtrai) 
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Atliekose, kuriose daugiausia yra neorganinių sudedamųjų dalių, kuriose gali būti metalų ir 

organinių medžiagų 

RB 020 ex 6815 Keramikos pagrindo pluoštas, kurio fizikinės cheminės savybės 

panašios į asbesto savybes  

 

________________
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VI PRIEDAS 

 

 Įrenginių, dėl kurių gautas išankstinis pritarimas, blankas (14 straipsnis) 

Kompetenti

nga 

institucija 

Atliekų panaudojimo įrenginiai 

 

Atliekų 

indentifikavim

as 

 

Galiojimo laikas 

 

Visas kiekis, 

dėl kurio 

gautas 

išankstinis 

pritarimas 

 

 Atliekų panaudojimo 

įrenginių pavadinimas ir 

nr. 

Adresas 

 

Panaudojimo 

būdas   

(+ R kodas) 

Naudojamos 

technologijos 

(kodas) 

 

Nuo 

 

Iki 

 

(kg/l) 

 

        

        

        

 

__________________
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VII PRIEDAS  
 

ATLIEKŲ VEŽIMĄ LYDINTI INFORMACIJA,  

KAIP NURODYTA 3 STRAIPSNIO 2 IR 4 DALYSE 

 

Važtaraščio informacija(1) 
1.  Asmuo, organizuojantis vežimą: 
Vardas, pavardė: 
Adresas 
Asmuo pasiteirauti: 
Tel: Faksas: 
El. paštas 

2.  Importuotojas/gavėjas 
Vardas, pavardė: 
Adresas 
Asmuo pasiteirauti: 
Tel: Faksas: 
El.paštas 

3.  Faktinis kiekis :    kg :                       litrai: 4.  Faktinė vežimo data: 
5.(a)  1-asis vežėjas (2): 
Pavadinimas: 
Adresas 
Asmuo pasiteirauti: 
Tel: 
Faksas: 
El.paštas: 
Transporto priemonė: 
Perdavimo data: 
Parašas: 

5.(b)  2-asis vežėjas: 
Pavadinimas: 
Adresas 
Asmuo pasiteirauti: 
Tel: 
Faksas: 
El. paštas: 
Transporto priemonė: 
Perdavimo data: 
Parašas: 

5.(c)  3-asis vežėjas: 
Pavadinimas: 
Adresas 
Asmuo pasiteirauti: 
Tel: 
Faksas: 
El. paštas: 
Transporto priemonė: 
Perdavimo data: 
Parašas: 

8.  Panaudojimo būdas (arba prireikus šalinimo būdas, tuo atveju, 
jeigu yra atliekos, nurodytos 3 straipsnio 4 dalyje): 
N kodas / Š kodas: 

6. Atliekų gamintojas (3): 
Pirminis gamintojas(ai), naujasis gamintojas(ai) arba 
surinkėjas: 
Pavadinimas: 
Adresas 
Asmuo pasiteirauti: 
Tel: Faksas: 
El. paštas: 

9.  Įprastinis atliekų apibūdinimas: 
 

7.  Panaudojimo įrenginiai                Laboratorija  
Pavadinimas: 
Adresas 
Asmuo pasiteirauti: 
Tel: Faksas: 
El. paštas: 

10.  Atliekų identifikavimas(įrašyti atitinkamus kodus): 
(i) Bazelio konvencijos IX priedas : 
(ii) OECD (jeigu skiriasi nuo(i)): 
(iii) EB atliekų sąrašas: 
(iv) Nacionalinis kodas: 

11.  Susijusios šalys/valstybės :   
Eksportas/išsiuntimas Tranzitas Importas/paskirtis 

     
12.  Vežimą organizuojančio asmens deklaracija: Aš patvirtinu, kad pateikta visa man žinoma teisinga informacija. Aš taip pat patvirtinu, 
kad  su gavėjais raštu buvo sudaryta teisiškai įpareigojantis sutartis (nereikalinga, jeigu vežamos 3 straipsnio 4 dalyje nurodytos atliekos): 
 
Vardas, pavardė: Data: Parašas: 
13.    Gavėjo parašas, gavus atliekas:   
Vardas, pavardė: Data: Parašas: 

PILDO PANAUDOJIMO ĮRENGINIAI ARBA LABORATORIJA: 
14.  Atvežtas atliekas gavo panaudojimo įrenginiai         arba laboratorija:   Gautas kiekis :  kg: litrai:  
Vardas, pavardė: Data: Parašas: 

(1) Informacija, lydinti atliekų vežimą pagal „žaliąjį“ sąrašą ir  kurios skirtos panaudojimui, arba atliekas, skirtas laboratoriniams tyrimams, pagal 
Reglamentą … * 

(2) Jeigu veža  daugiau nei trys vežėjai, pridėti informaciją, kuri reikalaujama 5 langelio a, b ir c punktuose. 
(3) Kai vežimą organizavęs asmuo nėra atliekų gamintojas arba surinkėjas, turi būti pateikta informacija apie atliekų gamintoją arba surinkėją.  
 

________________ 
 
 

                                                 
* OL: įterpti šio reglamento numerį 
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VIII PRIEDAS  
 

TVARKYMO APLINKAI SAUGIU BŪDU GAIRĖS (48 STRAIPSNIS) 

 

I. Gairės, priimtos pagal Bazelio konvenciją: 

 

1. Techninės biomedicininių ir sveikatos apsaugos atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu 

gairės (Y1; Y3) 1. 

 

2. Techninės švino baterijų atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės1. 

 

3. Techninės dalinio arba pilno laivų demontavimo tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės1. 

 

II. OECD priimtos gairės: 

 

Techninis specifinių atliekų srautų - panaudotų personalinių kompiuterių ir jų laužo – 

tvarkymo aplinkai saugiu būdu vadovas2 

                                                 
1 Priėmė 6-oji Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų ir jų 

išdėstymo kontrolės šalių konferencija, vykusi 2002 m. gruodžio 9-13 d. 
 
 
2 Priėmė OECD Aplinkos politikos komitetas 2003 m. vasario mėn.  (dokumentas 

ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL). 
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III. Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) priimtos gairės 

 

Laivų perdirbimo gairės1 

 

IV. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) priimtos gairės:   

 

Sauga ir sveikata, susijusi su laivų išardymu: gairės Azijos šalims ir Turkijai2 

 

 

__________________ 

                                                 
1 Rezoliucija A.962, kurią priėmė TJO asamblėja 23-iojoje nuolatinėje sesijoje, vykusioje 2003 

m. lapkričio 24 d. – gruodžio 5 d. 
2 Patvirtintos paskelbimui TDĮ vadovaujančios institucijos 289–osios sesijos, vykusios 2004 m. 

kovo 11-26 d., metu. 
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IX PRIEDAS 
 

PAPILDOMAS KLAUSIMYNAS VALSTYBIŲ NARIŲ ATASKAITOMS PAGAL 50 

STRAIPSNIO 2 DALĮ  

 

11 straipsnio 
1 dalies a 
punktas 

Informacija apie priemones, kurių  imtasi, bendrai arba iš dalies uždraudžiant atliekų 
vežimą tarp valstybių narių. 
Siekiant įgyvendinti artimumo, panaudojimo prioriteto ir pasikliovimo savo pačių 
išgalėmis principu Bendrijoje ir nacionaliniuose lygmenyse pagal Direktyvą 
75/442/EEC 
      Ar buvo taikyta ši nuostata?                        Taip              Ne 

(pažymėti√)   
Jeigu taip, nurodykite priemones, kurių imtasi: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Papildomos pastabos: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informacija apie priemones, kurių  imtasi, sistemingai prieštaraujant atliekų vežimui 
tarp valstybių narių 
Siekiant įgyvendinti artimumo, panaudojimo prioriteto ir pasikliovimo savo pačių 
išgalėmis principu Bendrijoje ir nacionaliniuose lygmenyse pagal Direktyvą 
75/442/EEC  

Ar buvo taikyta ši nuostata?                   Taip Ne 
(pažymėti √)   
Jeigu taip, nurodykite priemones, kurių imtasi: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Papildomos pastabos: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11 straipsnis 
1 dalis e 
punktas 

Informacija apie atliekų importo draudimą 
ar buvo taikyta ši nuostata? Taip Ne 
(pažymėti√)   
Jeigu taip, nurodykite, kokių priemonių imtasi: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
11 straipsnio 
3 dalis 

Informacija apie išimtis įgyvendinant artimumo, panaudojimo prioriteto ir 
pasikliovimo savo pačių išgalėmis principą. 
Jeigu išsiuntimo valstybė narė per metus pagamina tokį mažą kiekį pavojingų atliekų, 
kad nuostata dėl naujų specializuotų atliekų šalinimo įrenginių toje valstybėje būtų 
neekonomiška  

Ar prašėte bet kurios valstybės narės taikyti šią išimtį? Taip Ne 
(pažymėti √)   
Jeigu taip, užpildykite 1 lentelę ir nurodykite bet kokius dvišalius sprendimus, priimtus 
pagal 11 straipsnio 3 dalį. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ar esate gavę prašymą iš valstybės narės taikyti šią išimtį? Taip Ne 
(pažymėti √ )   
Jeigu taip, užpildykite 1 lentelę ir nurodykite bet kokius dvišalius sprendimus, priimtus 
pagal 11 straipsnio 3 dalį. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11 straipsnio 
1 dalies g 
punktas 

Informacija apie prieštaravimą dėl suplanuotų vežimų ar šalinimų 
dėl to, kad jie neatitinka Direktyvos 75/442/EEB. 

Ar buvo taikyta ši nuostata? Taip Ne 
(pažymėti √)   

Jeigu taip, užpildykite 2 lentelę. 
12 straipsnio 
5 dalis 

Informacija apie prieštaravimą dėl suplanuotų vežimų ar šalinimų dėl to, kad jie 
neatitinka 12 straipsnio 1 dalies c punkto 
Ar buvo taikyta ši nuostata?  Taip..... Ne..... 
Jeigu taip, užpildykite 3 lentelę. 

14 straipsnis Informacija apie kompetentingų institucijų, kurioms pavaldūs specifiniai atliekų 
panaudojimo įrenginiai sprendimus suteikti išankstinius leidimus tokiems 
panaudojimo įrenginiams  

Ar buvo tokių atvejų? Taip Ne 
(pažymėti √)   
Jeigu taip, užpildykite 3 lentelę. 

24 straipsnis Informacija apie valstybių narių atliekų vežimo  priežiūros ir kontrolės sistemą 
išskirtinai jų jurisdikcijoje 

Ar egzistuoja atliekų vežimo priežiūros ir kontrolės sistema jurisdikcijoje? Taip
 Ne 
(pažymėti √)   
Jeigu tokia sistema egzistuoja, ar taikoma Reglamento II ir VII antraštinėse dalyse 
numatyta sistema? Taip Ne 
(pažymėti √)   
Jeigu taikoma sistema, skirtinga negu numatyta reglamento II ir VII antraštinėse dalyse, 
nurodykite taikomos išsamią informaciją apie sistemą: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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23 straipsnis 
ir 49 
straipsnio 1 
dalis 

Informacija apie nelegalų atliekų vežimą  
Ar buvo tokių atvejų? Taip Ne 
(pažymėti √ )   
Jeigu taip, užpildykite 5 lentelę. 
Pateikti informaciją, kaip pagal nacionalinius teisės aktus užkertamas kelias nelegaliam 
atliekų vežimui, kaip tokie atvejai išaiškinami ir kokios sankcijos taikomos.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 straipsnis Informacija apie finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą, apimančius 
transportavimo, panaudojimo ar šalinimo ir atliekų saugojimo kaštus, įskaitant 21 ir 
23 straipsnyje nurodytus atvejus.  

Pateikite smulkią informaciją apie nacionalinę sistemą, sukurtą remiantis šiuo straipsniu. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

52 straipsnis Informacija apie valstybių narių paskirtas muitines atliekų  įvežimui ir išvežimui į 
Bendriją.  

Ar yra paskirtų muitinių? Taip Ne 
(pažymėti √)   

Jeigu taip, užpildykite 6 lentelę. 

 

 

Pastaba lentelių pildymui:  

D ir R kodai  - tai kodai, nurodyti Direktyvos 75/442/EEB IIA ir IIB prieduose.   

Atliekų indentifikavimo kodai – tai kodai, nurodyti šio reglamento III, IIIA, IIIB, IV ir IVA 

prieduose.  



 

 
15311/4/04 REV 4  da          5 
IX PRIEDAS DG I           LT 

1 lentelė 

INFORMACIJA APIE IŠIMTIS, ĮGYVENDINANT  ARTIMUMO, PANAUDOJIMO  

PRIORITETO IR PASIKLIOVIMO SAVO PAČIŲ IŠGALĖMIS PRINCIPUS (11 straipsnio 3 dalis) 

Atliekų identifikavimas 

(kodas) 

 

Kiekis 

(kg/l) 

Paskirties šalis (Pa)/ 

Išsiuntimo šalis(Iš) 

Atliekų šalinimo būdas 

D kodas 

Klausimo perdavimas Komisijai 

(Taip/Ne) 
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2 lentelė 

PRIEŠTARAVIMAI DĖL SUPLANUOTO VEŽIMO AR ŠALINIMO (11 straipsnio 1 dalies g punktas) 

Prieštaravimų priežastys 
(pažymėti √) 

Įrenginys 

 

Atliekų identifikavimas 

(kodas) 

 

Kiekis 

(kg/l) 

Tranzito šalis(T)/ 

Išsiuntimo šalis (Iš) 

11 

straipsni

o1 

dalies g 

punkto i 

papunkti

s  

11 

straipsni

o 1 

dalies g 

punkto 

ii 

papunkti

s 

11 straipsnio 1 

dalies g 

punkto  

iii papunktis 

Pavadinimas 
(kai taikomas 11 

straipsnio 1 dalies g 

punkto ii papunktis) 

Atliekų šalinimo 

būdas 

D kodas 
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3 lentelė 

PRIEŠTARAVIMAI DĖL SUPLANUOTO VEŽIMO AR ŠALINIMO (12 straipsnio 1 dalies c punktas) 

Atliekų identifikavimas 

(kodas) 

 

Kiekis 

(kg/l) 

Paskirties šalis Prieštaravimų priežastys 
ir atitinkamų nacionalinių įstatymų paaiškinimas 

Įrenginys 
(paskirties šalyje) 

    Pavadinima

s 

Atliekų 
panaudojimo 
būdas  
R kodas 
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4 lentelė 

INFORMACIJA APIE KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ SPRENDIMUS IŠDUOTI IŠANKSTINĮ SUTIKIMĄ (14 STRAIPSNIS) 

Atliekų panaudojimo įrenginys Atliekų 

identifikavimas 

(kodas) 

Galiojimo laikas Kompetentinga 

institucija 

Pavadinima

s ir Nr. 

Adresas Atliekų panaudojimo 

būdas 

R kodas 

Naudojamos 

technologijos 

 Nuo Iki 

Panaikinima

s 

(data) 
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5 lentelė 

INFORMACIJA APIE NELEGALŲ ATLIEKŲ VEŽIMĄ∗ (23 straipsnis ir 49 straipsnio 1 dalis) 

Atsakingieji už nelegalų vežimą   
(pažymėti √) 

 

Atliekų 

identifikavimas 

(kodas) 

 

Kiekis 

(kg/l) 

Paskirties šalis (Pa) ir 

Išsiuntimo šalis (Iš) 

Nelegalaus vežimo priežasties nustatymas 

(galima nuoroda į pažeistus straipsnius) 

Pranešėjas Gavėjas Kiti 

Priemonė

s, kurių 

imtąsi, 

įskaitant 

sankcijas 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                 
∗  Informacija apie per atsiskaitomąjį laikotarpį baigtus nagrinėti atvejus.  
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 6 lentelė 

INFORMACIJA APIE VALSTYBIŲ NARIŲ PASKIRTAS SPECIALIAS MUTINES ATLIEKŲ VEŽIMUI  

 Į BENDRIJĄ IR IŠ BENDRIJOS (54 straipsnis) 

Muitinės 

Muitinė Vieta Kontroliuojamos importo/eksporto šalys 
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I. ĮŽANGA 

 

1. 2003 m. liepos 1 d., Komisija pateikė pasiūlymą Tarybai dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento dėl atliekų vežimo. 

 

2. Europos Parlamentas pateikė savo nuomonę 2003 m. lapkričio 19 d. 

 

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę 2004 m. sausio 28 d.  

 

2003 m. spalio 23 d. laišku Regionų komitetas paskelbė apie ketinimą nepateikti 

nuomonės. 

 

3. 2004 m. kovo 10 d. Komisija pateikė iš dalies pakeistą pasiūlymą. 

 

4. 2005 m. birželio 24 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją pagal Sutarties 251 straipsnio 

2 dalį. 

 

II. TIKSLAS 

 

Bendri pasiūlyto reglamento tikslai yra: 

- perkelti į Bendrijos teisės aktus peržiūrėtą EBPO Tarybos sprendimą 1 ir peržiūrėtą 

Bazelio konvenciją 2 dėl atliekų tarpvalstybinių pervežimų kontrolės; 

- spręsti problemas, su kuriomis susiduriama taikant, administruojant ir įgyvendinant 

1993 m. Tarybos reglamentą („1993 m. reglamentas“) 3; 

                                                 
1 2002 m. gegužės 21 d. EBPO sprendimas C(2001) 107 galutinis dėl Sprendimo 

C(92) 39/GALUTINIS dėl panaudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės, 
peržiūrėjimo. 

2 1989 m. kovo 22 d. Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų 
tvarkymo kontrolės, iš dalies pakeista 1998 m. lapkričio 6 d. 

3 (EEB) Nr. 259/93. 
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- vykdyti visuotinį derinimą atliekų tarpvalstybinio vežimo srityje ir 

- pertvarkyti ir supaprastinti 1993 m. reglamento straipsnių struktūrą. 

Pagrindinės pasiūlytos priemonės apima inter alia visos procedūrų sistemos pakeitimus (visų 

pirma dėl išankstinio pranešimo raštu bei leidimo ir informacijos reikalavimų), taikymo srities 

ir sąvokų apibrėžimų, nuostatų dėl atliekų vežimo iš vienos valstybės narės į kitą ir valstybėse 

narėse, nuostatų dėl eksporto ir importo pakeitimus ir išaiškinimą. 

 

III. BENDROSIOS POZICIJOS ANALIZĖ 

 

1. Bendroji dalis 

 

Iš 103 pakeitimų, kuriuos Europos Parlamentas pasiūlė pirmajame svarstyme, į bendrąją 

poziciją (visiškai, iš dalies arba iš principo, naudojant tą pačią ar panašią formuluotę, 

arba iš esmės) įtrauktas 41. Taryba mano, kad bendroji pozicija nekeičia pradinio 

Komisijos pasiūlymo esmės ir tikslų, ir pažymi, kad Komisija negali sutikti su teisinio 

pagrindo parinkimu, galimybe valstybėms narėms prieštarauti panaudojimui skirtų 

atliekų vežimui ir gyvulinės kilmės šalutinių produktų visišku neįtraukimu į šio 

reglamento taikymo sritį. 

 

2. Europos Parlamento pakeitimai 

 

2003 m. lapkričio 19 d. plenariniame posėdyje EP priėmė 103 pasiūlymo pakeitimus. 

 

Iš šių pakeitimų į Tarybos bendrąją poziciją pažodžiui, iš dalies arba iš esmės, įtrauktas 

41 pakeitimas. 

62 pakeitimai nepriimti. 

Pakeitimai, kuriems pritarta arba nepritarta, yra išvardyti toliau jų įrašymo į bendrąją 

poziciją tvarka. Tačiau jei keletas pakeitimų yra susiję su tuo pačiu klausimu, jie aptarti 

kartu, klausimui iškilus pirmą kartą. 
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a) Pakeitimai, kuriems pritarta 

 1 pakeitimas: pritarta ir pakeitimas įtrauktas. 

83 pakeitimas/rev: pritarta ir pakeitimas atspindėtas 1 konstatuojamoje dalyje. 

8 pakeitimas: pritarta iš principo ir pakeitimas atspindėtas 31 konstatuojamoje dalyje. 

9 pakeitimas: pritarta iš dalies 1 straipsnio 3 dalies g punkte ir 9 konstatuojamoje 

dalyje. 

10 pakeitimas: įtrauktas iš principo. Visa 1 straipsnio 5 dalis, kaip pasiūlyta Komisijos, 

išbraukta, siekiant išvengti painiavos, atsirandančios išskyrus tam tikras nuostatas. 

12 pakeitimas: pritarta 2 straipsnyje. 

13 ir 14 pakeitimai: pritarta iš principo ir pakeitimai atspindėti 2 straipsnio 5 ir 

7 dalyse. Tačiau laikytasi Direktyvoje 75/442/EEB numatytais sąvokų apibrėžimų. 

15 pakeitimas: pritarta ir pakeitimas atspindėtas 2 straipsnio 15 dalyje. 

113 pakeitimas: pritarta ir pakeitimas atspindėtas 2 straipsnio 25 dalyje. 

79 pakeitimas: pritarta ir pakeitimas atspindėtas 3 straipsnio 5 dalyje. 

81 pakeitimas: pritarta iš dalies ir iš principo ir pakeitimas atspindėtas 3 straipsnio 

5 dalyje. 

22 pakeitimas: pritarta. 

52 pakeitimas: pritarta iš principo ir pakeitimas atspindėtas 4 straipsnio pirmajame 

sakinyje. 

24 pakeitimas: pritarta iš dalies 4 straipsnio 3 punkte ir 8 straipsnio 1 dalyje 

(taip pat žr. 29 pakeitimą). 

96 ir 97 pakeitimai: pritarta iš dalies ir iš principo ir pakeitimai atspindėti 4 straipsnio 

5 punkte ir 6 straipsnio 2 dalyje. 

29 pakeitimas: pritarta iš dalies 7 straipsnyje (taip pat žr. 30 pakeitimą). 

30 pakeitimas: pritarta iš principo ir pakeitimas atspindėtas 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse. 

108 ir 115 pakeitimai: pritarta 11 straipsnio 1 dalies e punkte. 

42 pakeitimas: pritarta iš principo ir pakeitimas atspindėtas 12 straipsnio 1 dalies 

c punkte. 

47 pakeitimas: pritarta iš principo ir pakeitimas atspindėtas 12 straipsnio 1 dalies 

c punkte, 12 straipsnio 5 ir 6 dalyse, pakeistoje 21 konstatuojamoje dalyje ir 

59 straipsnio 2 dalyje. 

45 pakeitimas: pritarta ir pakeitimas atspindėtas 12 straipsnio 1 dalies h punkte. 

100 pakeitimas: pritarta ir pakeitimas įtrauktas į 16 straipsnį b punktu ir į 17 straipsnio 

1 dalį.
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84 pakeitimas/rev: pritarta iš principo 16 straipsnio e punkte ir 15 straipsnio e punkte 

(žr. 6 straipsnio 5 dalį). 

57 pakeitimas: pritarta 23 straipsnio 5 dalyje. 

58 ir 101 pakeitimai: pritarta iš principo ir pakeitimas įtrauktas į 25 straipsnio 4 dalį ir 

58 straipsnio 1 dalies f punktą. 

60 pakeitimas: pritarta iš principo ir pakeitimas įtrauktas į 29 straipsnį. 

62 pakeitimas: pritarta 40 straipsnio 1 dalies d punkte. 

63 pakeitimas: pritarta 41 straipsnio 2 dalies b punkte. 

64 pakeitimas: pritarta 42 straipsnio 1 dalies e punkte. 

65 pakeitimas: pritarta 43 straipsnio 2 dalies c punkte. 

61 pakeitimas: pritarta iš principo ir pakeitimas atspindėtas 48 straipsnio 2 dalyje. 

103 pakeitimas: pritarta 57 straipsnio 1 dalyje. 

28 pakeitimas: pritarta iš dalies 37 konstatuojamoje dalyje (dėl 58 straipsnio 1 dalies 

a punkte nurodyto metodo sukūrimo tvarkaraščio). 

82 ir 46 pakeitimai (sujungti į vieną pakeitimą): pritarta iš dalies ir pakeitimai 

atspindėti 58 straipsnio 1 dalies b punkte. 

75 pakeitimas: pritarta ir atsižvelgta VIII priedo III dalyje. 

76 pakeitimas: pritarta ir atsižvelgta VIII priedo II dalyje. 

77 pakeitimas: pritarta ir atsižvelgta VIII priedo IV dalyje. 

 

b) Pakeitimai, kuriems nepritarta  

 

Konstatuojamosios dalys 

 

2 pakeitimas: atliekų strategija šiuo metu yra peržiūrima ir galima teigti, kad pakeitimo 

tekste yra neatsižvelgiama į kitus svarbius aspektus, pavyzdžiui vidaus rinkos taisyklių 

taikymą atliekoms, skirtoms pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui. 

3 pakeitimas: šio pakeitimo turinys turėtų neigiamos įtakos vykstančioms diskusijoms 

dėl atliekų deginimo. 

107 pakeitimas: tai yra faktus konstatuojantis pareiškimas, kuris nėra reikalingas. 
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110 ir 121 pakeitimai: prieštarauja EBPO sprendimui (žr. 40 straipsnio 4 dalį), 

kuriame yra panaši nuostata kaip ir 121 pakeitime dėl šalinimui skirtų atliekų importo. 

109 pakeitimas: reglamentas netaikomas pavojingų atliekų susidarymui. Pažymėtina, 

kad prieštaraujant šalinimui skirtų atliekų vežimui gali būti remiamasi pakeitimo antrąja 

dalimi, susijusia su artimumo principu. 

4 pakeitimas: manoma, kad konstatuojamojoje dalyje netikslinga daryti tokią nuorodą. 

5 pakeitimas: galiojančiuose ES teisės aktuose jau draudžiamas atliekų 

išmetimas/išvertimas ar nekontroliuojamas šalinimas. 

6 pakeitimas: manoma, kad atsižvelgiant į 12 straipsnio 1 dalies g ir h punktus, 

pakeitimas yra pernelyg neaiškus. 

7 pakeitimas: konstatuojamojoje dalyje nebūtina nurodyti, ką ES turėtų pasiekti pagal 

Bazelio konvenciją. 

111/rev, 112 ir 92/rev pakeitimai: laivų atžvilgiu šie pakeitimai nepatenka į 

reguliuojamus klausimus; tie klausimai turėtų būti nustatyti pagal Bazelio konvenciją. 

Transporto priemonių atžvilgiu šie pakeitimai nėra tiesiogiai susiję; jie yra atliekų 

strategijos dalis ir būsimos Komisijos veiklos objektas. 

 

Straipsniai 

 

11 pakeitimas: šiam pakeitimui nepritarta, kadangi reikėtų vengti šio reglamento ir 

Reglamento (EB) 1774/2002 dubliavimo, išlaikant lygiavertį kontrolės lygį (taip pat 

žr. 59 straipsnio 1 dalį ir naujas 10 ir 11 konstatuojamąsias dalis). 

 

17 ir 18 pakeitimai (sujungti į vieną pakeitimą): šiems pakeitimams nepritarta, kadangi 

jie prieštarauja Bazelio konvencijai ir EBPO sprendimui bei jų nuostatoms, susijusioms 

su „žaliųjų atliekų“ tvarkymu. 
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19 pakeitimas: šios išimties EBPO nenumatė tyrimams skirtoms atliekoms, ir manoma, 

kad tokia išimtis yra per plati. 

 

20 pakeitimas: Komisijos pasiūlyme esančio 3 straipsnio 5 dalis ir su ja susijęs priedas 

išbraukti, atsižvelgiant į neseniai priimtą Reglamentą (EB) 850/2004 dėl patvariųjų 

organinių teršalų ir iš dalies keičiantį Direktyvą 79/117/EEB. 

 

21, 26, 34, 41 ir 91/rev pakeitimai: reglamente numatomos konkrečios nuostatos 

tarpinėms operacijoms, kaip sutarta EBPO. Atsižvelgiant į tai, kad tarpinės operacijos 

yra vykdomos, Taryba mano, kad tinkamiausia išeitis – ne jas uždrausti, bet sukurti 

sistemą, leidžiančią kompetentingoms institucijoms turėti visą informaciją apie atliekų 

vežimą bei jų ne tarpinį panaudojimą arba šalinimą. 

 

126 pakeitimas: manoma, kad šis pakeitimas yra nereikalingas. 

 

122 pakeitimas: pakeitimui nepritarta, kadangi jis neatitinka Bazelio konvencijos. 

 

85/rev ir 27 pakeitimai: kadangi šiame reglamente nustatytos konkrečios nuostatos dėl 

tarpinių operacijų, tokios konkrečios nuostatos taip pat reikalingos finansinėms 

garantijoms ar lygiaverčiam draudimui (žr. 6 straipsnio 6 dalį). Todėl šiems 

pakeitimams nepritarta. 

 

31 pakeitimas: šiam pakeitimui nepritarta, nes manoma, kad būtų tikslingiau, jei 

kompetentingos institucijos savo raštišką leidimą pažymėtų pranešimo dokumente ar jo 

kopijoje.  
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86/rev, 87/rev ir 88/rev pakeitimai: šie pakeitimai prieštarauja supaprastinimo tikslui. 

180 dienos nepatvirtintos; suderinta su EBPO terminais (vieneri metai vežimui – 

9 straipsnio 4, 5 ir 6 dalys, o panaudojimui ir šalinimui – vieneri metai nuo atliekų 

gavimo – 9 straipsnio 7 dalis). 

 

32 ir 33 pakeitimai: pakeitimai neįtraukti, nes manoma, kad jie nebūtini ir pernelyg 

apsunkinantys. 

 

35 pakeitimas: dėl panaudojimui skirtų atliekų kompetentingos institucijos esant tam 

tikroms sąlygoms gali prieštaravimą pagrįsti nacionaliniais aplinkosaugos standartais 

(žr. 12 straipsnio 1 dalies c punktą, susijusį su 42 ir 47 pakeitimais). Šalinimui skirtų 

atliekų atveju, toks prieštaravimo pagrindimas nėra tinkamas, kadangi ES jau yra 

nustatyti standartai (visų pirma Direktyvoje 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų, 

Direktyvoje 2000/76/EB dėl atliekų deginimo, Tarybos direktyvoje 96/59/EB dėl 

polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) ir Reglamente (EB) 

850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies pakeičiančiame Direktyvą 

79/117/EEB). 

 

80 pakeitimas: neįtrauktas, tačiau reikėtų pažymėti, kad naujoje 3 straipsnio 5 dalyje 

yra numatyta, kad tokioms atliekoms visais atvejais bus taikomos tokios pačios 

nuostatos kaip ir šalinimui skirtoms atliekoms. 

 

37 pakeitimas: pageidautina išlaikyti nuorodą į Bendriją, laikantis Pagrindų direktyvos 

dėl atliekų. 

 

38 pakeitimas: dėl Pagrindų direktyvos dėl atliekų 7 straipsnio: suderinamumo su 

tvarkymo planais klausimas aptariamas 11 straipsnio 1 dalies g punkte, o suderinamumo 

su teisiškai privalomais ES standartais – 11 straipsnio 1 dalies i punkte. Taip pat 

žr. 35 pakeitimo komentarą. 
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39 pakeitimas: šiam pakeitimui nepritarta dėl galinčių atsirasti nepageidaujamų 

pasekmių – leidimo vežti šalinimui skirtas atliekas, motyvuojant tuo, kad išsiuntimo 

valstybėje nėra „specialaus“ įrenginio, nors toje valstybėje yra kitas tinkamas šalinimo 

įrenginys. Todėl manoma, kad šalinimui skirtų atliekų vežimas turėtų būti leidžiamas tik 

kai valstybėje nėra nei vieno tinkamo įrenginio. 

 

40 pakeitimas: pakeitimas neįtrauktas, kadangi dėl to gali atsirasti nereikalinga 

norminė našta. Taip pat žr. 50 pakeitimo komentarą. 

 

116 pakeitimas: prieštarauja EBPO sprendimui. Pakeitimas taip pat prieštarauja vidaus 

rinkos principui dėl panaudojimui skirtų atliekų. Dėl panaudojimui skirtų atliekų 

žr. 11 straipsnio 1 dalies e punkte įrašytą tekstą (taip pat žr. 115 pakeitimą). 

 

117 pakeitimas: prieštarauja EBPO sprendimui. Pakeitimas taip pat prieštarauja vidaus 

rinkos principui dėl panaudojimui skirtų atliekų – tai, kad išsiuntimo šalis turi galimybę 

panaudoti atliekas nereiškia, kad atliekos būtinai turi būti panaudojamos toje šalyje. 

 

44 pakeitimas: prieštarauja EBPO sprendimui. Pakeitimas taip pat prieštarauja vidaus 

rinkos principui dėl panaudojimui skirtų atliekų ir neatitinka Pagrindų direktyvos dėl 

atliekų 5 straipsnio. 

 

48 pakeitimas: toks pakeitimas neįtrauktas, bet galima remtis 47 pakeitimo 

komentarais dėl prieštaravimų pareiškimo, kai nėra ES standartų. 

 

49 pakeitimas: neįtrauktas, bet Komisijos pradėtas darbas (58 straipsnio 1 dalies 

b punktas) bus aktualus toje srityje. 

 

50 pakeitimas: pakeitimas neįtrauktas, kadangi dėl to gali atsirasti nereikalinga 

norminė našta. 
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51 pakeitimas: manoma, kad šis pakeitimas nereikalingas (žr. 9 straipsnį dėl sutikimo 

trukmės, taikomą bendriesiems pranešimams ir 4 straipsnio pirmą sakinį). 

 

99 pakeitimas: neįtrauktas, kadangi šios nuostatos nepritaikomos praktiškai. Tolesnė 

procedūra nėra reikalinga. 

 

53 pakeitimas: nepritarta, kadangi tai numato EBPO. 

 

54 pakeitimas: neatitinka EBPO nustatytų terminų. 

 

55 pakeitimas: prieštarauja EBPO sprendimui. Vežant atliekas pakanka pateikti 

VII priede išvardytą informaciją (žr. 17 ir 18 pakeitimų komentarus). 

 

56 pakeitimas: neįtrauktas, nes manoma, kad Komisijos pasiūlyme esantis 20 straipsnis 

nėra būtinas. 

 

105 pakeitimas: nepritarta, nes manoma, kad siekiant užtikrinti veiksmingą kontrolę, 

sutartį kompetentingos institucijos prašymu pateikti būtina. 

 

59 pakeitimas: Taryba mano, kad tai yra valstybių narių reikalas. 

 

66 pakeitimas: neįtrauktas dėl su konfidencialumu susijusių priežasčių ir dėl to, kad 

pernelyg apsunkina kompetentingas institucijas.  

 

67 pakeitimas: neįtrauktas, kadangi Stojimo sutartys negali būti keičiamos taikant 

komiteto procedūrą (žr. naują 62 straipsnį). 

 

78 ir 106 pakeitimai (sujungti į vieną pakeitimą): šiems pakeitimams nepritarta, 

kadangi jų tikslas nelabai aiškus ir prieštarauja derinimui su Bazelio konvencija/EBPO.  

ES neturėtų vienašališkai keisti EBPO sprendimo. 



 
15311/4/04 REV 4 ADD 1 REV 1  az/EM/epu 11 
 DG I   LT 

68 pakeitimas: neįtrauktas, kadangi ES neturėtų vienašališkai keisti EBPO sprendimo 

nuostatų. 

 

69 ir 70 pakeitimai: šiems pakeitimams nepritarta, kadangi turėtų būti toliau vykdomas 

derinimas su Bazelio konvencija. 

 

71, 72 ir 73 pakeitimai: šie pakeitimai neįtraukti, kadangi šiuo reglamentu neturėtų būti 

keičiamas ES nustatytas atliekų sąrašas (Komisijos sprendimas 2000/532/EB). 

 

74 pakeitimas: nebūtinas, nes 33, 35 ir 37 straipsniuose apibrėžiama, koks eksportas 

yra leidžiamas (žr. 48 straipsnio 2 dalies a punktą). Visais atvejais fraze „ieškant 

patarimų“ daroma nuoroda į gaires (48 straipsnio 2 dalies paskutinis sakinys).  

 

IV. IŠVADA 

 

Pakeisto Komisijos pasiūlymo pakeitimais, kuriuos pateikė Taryba, siekiama pagerinti 

praktinį taikymą ir atsižvelgti į tam tikrų valstybių narių susirūpinimą, siekiant užtikrinti, kad 

Bendrija ir valstybės narės gerbtų esamus tarptautinius įsipareigojimus šioje srityje ir jų 

laikytųsi. 

Nors Taryba negali pritarti visiems Europos Parlamento priimtiems pakeitimams, ji mano, kad 

bendrojoje pozicijoje iš esmės atsižvelgiama į Parlamento pareikštą susirūpinimą. 
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a) bendrosios pozicijos 
b) Tarybos motyvų pareiškimo 
− Pareiškimai 

 
 

Tarybos ir Komisijos pareiškimas 

 

Taryba ir Komisija mano, kad taikydama reglamento IV dalies 1 ir 2 skyriuose numatytas 

procedūras Komisija turėtų atsižvelgti į ypatingą Monako padėtį. 
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Komisijos pareiškimas 

 

Komisija pažymi, kad Taryba vieningai pritaria Komisijos pasiūlyto jungtinio teisinio pagrindo, 

t. y. Sutarties 133 straipsnio ir 175 straipsnio 1 dalies, pakeitimui vienu teisiniu pagrindu, apimančiu 

tik Sutarties 175 straipsnio 1 dalį. Komisija mano savo pasiūlyme nurodžiusi teisingą teisinį 

pagrindą ir pasilieka teisę naudotis turimomis teisinėmis priemonėmis. 

 

Komisija taip pat pažymi, kad 12 straipsnio 1 dalies c punkte Taryba leidžia valstybėms narėms 

pareikšti prieštaravimą ir sustabdyti panaudoti skirtų atliekų vežimą tuo pagrindu, kad paskirties 

šalyje taikomi „žemesni tvarkymo reikalavimai“. Komisija mano, kad taikant šią nuostatą atsiras 

kliūčių Europos atliekų perdirbimo ir panaudojimo rinkoje, tačiau nebus pagerinti aplinkosaugos 

standartai, taikomi atliekų tvarkymui ES. Komisija primena, kad savo Komunikate KOM (2003) 

301 galutinis „Teminės atliekų prevencijos ir perdirbimo strategijos link“ ji pasiūlė galimos 

„standartų dempingo“ problemos sprendimo būdus, daugiausiai dėmesio skiriant Europos atliekų 

tvarkymo standartų tobulinimui. Be to, Komisija perspėja, kad 12 straipsnio 1 dalies c punktas yra 

neaiškus ir sudėtingas, todėl gali išaugti neteisėto atliekų vežimo atvejų skaičius bei dėl to gali 

atsirasti daug teismo bylų. 

 

Galiausiai Komisija pažymi, kad Taryba netaiko reglamento „vežimams, kuriems taikomi 

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams 

produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, patvirtinimo reikalavimai.“ Atsižvelgiant į šių dviejų 

reglamentų skirtumus dėl procedūrinių nuostatų, Komisija mano, kad vertėtų pateikti dviejų 

reglamentų sąryšio peržiūrą, siekiant viešai paskelbti jos rezultatus prieš įsigaliojant Atliekų vežimo 

reglamentui. Taip būtų atsižvelgta į kai kurių valstybių narių išreiktą susirūpinimą dėl procedūrų 

dubliavimosi rizikos ir Komisija galėtų išlaikyti savo pasiūlymą. 
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Tarybos bendrąją poziciją dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, skirto 
atliekų vežimui, priėmimo  
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2003/0139 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI  
 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą, 
 

nustatantis 

Tarybos bendrąją poziciją dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, skirto 
atliekų vežimui, priėmimo  

1. PAGRINDINĖ INFORMACIJA 

Pasiūlymo išsiuntimo EP ir Tarybai data 
(dokumentas KOM(2003)379 galutinis – 2003/139(COD)): 

2003 m. birželio 30 d. 

Europos Parlamento nuomonės priėmimo data, pirmasis svarstymas: 2003 m. lapkričio 19 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės 
priėmimo data: 

2004 m. sausio 28 d. 

Pasiūlymo pataisų išsiuntimo data: 2004 m. kovo 9 d. 

Bendrosios pozicijos priėmimo data: 2005 m. birželio 24 d. 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Šio pasiūlymo pagrindiniai tikslai yra keturi: 

– įgyvendinti 2001 m. birželio 14 d. EBPO Tarybos sprendimo C(2001)107 
nuostatas Bendrijos teisės aktuose, 

– išspręsti 1993 m. reglamento taikymo, administravimo ir įgyvendinimo 
problemas, aiškiau išdėstyti teisines nuostatas, 

– gabenant atliekas tarp valstybių, siekti pasaulinio lygio suderinamumo, 

– tobulinti reglamento straipsnių struktūrą. 

Siekiant nurodytų tikslų, atliekant peržiūrą iš dalies buvo pakeistos įvairios Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 259/93 dalys ir aspektai. Šie aspektai apima: 

– dokumento struktūros pakeitimą, 

– pakeitimus ir išaiškinimus, susijusius su apibrėžimais ir dokumento taikymo 
sritimi (I dalis), 
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– pakeitimus ir išaiškinimus, susijusius su procedūromis, taikomomis atliekų 
vežimui (II–VI dalys), tarp valstybių narių (II dalis), valstybių narių teritorijose 
(III dalis) ir atliekų eksportui iš Bendrijos bei importui į ją (IV, V ir VI dalys), 

– kitų reglamento nuostatų pakeitimus (VII dalis). 

3. PASTABOS DĖL BENDROSIOS POZICIJOS 

3.1 Bendrosios pastabos 

Per pirmąjį svarstymą Komisija visai, iš dalies arba iš esmės pritarė 43 iš 103 
Europos Parlamento pasiūlytų pataisų. 41 pataisos pažodžiui arba iš esmės buvo 
įtrauktos į bendrąją poziciją. 

Komisija daugeliu klausimų negali pritarti bendrajai pozicijai. Svarbiausi iš jų gali 
būti apibūdinti taip: 

Komisija teigia, kad jos pasiūlytas šio reglamento (toliau – reglamentas) bendras 
teisinis pagrindas, t. y. aplinka ir prekyba (EB sutarties 175 ir 133 straipsniai), yra 
teisingas ir kad ji negali pritarti Tarybos siūlomam vienam teisiniam pagrindui (EB 
sutarties 175 straipsnis). 

Be to, Komisija negali pritarti bendrajai pozicijai, susijusiai su valstybėms narėms 
numatyta galimybe nepritarti perdirbimui skirtų atliekų naudojimui dėl pristatymo 
šalyje taikomų „mažiau griežtų atliekų tvarkymo reikalavimų“. Komisija mano, kad 
dėl tokios nuostatos būtų sudaryta kliūčių Europos atliekų perdirbimo ir naudojimo 
rinkoje ir ES nebūtų pagerinti atliekų tvarkymo aplinkos standartai. 

Taryba visai pakeitė 1 straipsnio 6 dalį – iš reglamento 1 straipsnio 3 dalies d punkto 
taikymo srities išbraukė visus gyvūninės kilmės šalutinius produktus. Komisijos 
nuomone, jai derėtų pradėti ryšio tarp šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 
1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams 
produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, peržiūrą, kad tokios peržiūros rezultatus 
būtų galima viešai paskelbti prieš reglamentui įsigaliojant. Šitaip būtų atsižvelgta į 
kai kurių valstybių narių susirūpinimą dėl procedūrų pakartotinio taikymo rizikos, o 
Komisija galėtų įgyvendinti savo pasiūlymą. 

3.2 Išsamios pastabos  

3.2.1 Parlamento pataisos, kurioms Komisija pritarė visai, iš dalies arba iš esmės ir kurios 
buvo įtrauktos į bendrąją poziciją  

8 ir 108 pataisos dėl konstatuojamųjų dalių buvo įtrauktos.  

9 pataisa dėl reglamento netaikymo valstybės narės ginkluotųjų pajėgų gaunamoms 
atliekoms tam tikrais atvejais iš dalies buvo įtraukta į 1 straipsnio 3 dalies g punktą. 

Į 10 pataisą dėl III priede nurodytų atliekų, skirtų naudojimui, buvo atsižvelgta. 
Komisijos siūlymu buvo išbraukta visa pastraipa (1 straipsnio 5 dalis), siekiant 
išvengti painiavos išskiriant tam tikras nuostatas. Pataisa buvo įtraukta iš esmės. 
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12 pataisa skirta mišrioms atliekoms, kurių negalima nurodyti su vieninteliu įrašu. Ji 
įtraukta į 2 straipsnio 3 dalį. 

13 ir 14 pataisoms dėl tam tikrų tarpinio naudojimo ir tarpinio šalinimo operacijų 
buvo iš esmės pritarta ir jos įtrauktos į 2 straipsnio 5 dalį ir 2 straipsnio 7 dalį. Tačiau 
buvo atsižvelgta į Direktyvoje 75/442/EEB dėl atliekų pateiktus apibrėžimus. 

15 ir 22 pataisos dėl pranešėjo apibrėžimo buvo įtrauktos į 2 straipsnio 15 dalį. 

113 pataisai dėl tranzito šalies apibrėžimo buvo pritarta ir ji įtraukta į 2 straipsnio 24 
dalį.  

79 pataisa dėl reikalavimo iš anksto pranešti apie mišrių komunalinių atliekų, 
surinktų iš privačių namų ūkių (atliekų įrašas 20 03 01), vežimą ir jam pritarti buvo 
įtraukta į 3 straipsnio 5 dalį. 81 pataisai buvo iš dalies ir iš esmės pritarta ir ji įtraukta 
į 3 straipsnio 5 dalį. 

24 pataisa dėl kompetentingų institucijų įgaliojimo per tam tikrą laikotarpį 
pareikalauti papildomos informacijos ir dokumentų buvo iš dalies įtraukta į 4 
straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 1 dalį. 

96 ir 97 pataisoms dėl finansinės garantijos taikymo ir atitinkamų įrodymų arba 
lygiaverčių garantijų pateikimo laiko buvo iš dalies ir iš esmės pritarta ir jos įtrauktos 
į 4 straipsnio 5 dalį ir 6 straipsnio 2 dalį. 

29 ir 30 pataisoms dėl prašymų pateikti informaciją ir dokumentus bei patvirtinti ir 
išsiųsti pranešimus per tam tikrą laikotarpį buvo iš dalies ir iš esmės pritarta ir jos 
įtrauktos į 7 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnio 1ir 2 dalis.  

Galima priimti 115 pataisą dėl didesnių įgaliojimų valstybėms narėms nepritarti 
šalinimui skirtų atliekų vežimui suteikimo. Įtraukta į 11 straipsnio 1 dalies e punktą. 

45 pataisai, susijusiai su nepritarimu naudojimui skirtų atliekų vežimui dėl to, kad 
planuotos atliekos vežamos ne naudojimui, o šalinimui, buvo pritarta. Ji įtraukta į 12 
straipsnio 1 dalies h punktą. 

52 pataisai, nustatančiai bendram pranešimui taikomas procedūras, buvo iš esmės 
pritarta ir ji įtraukta į 4 straipsnį. 

100 pataisai dėl pranešėjo informacijos kompetentingoms institucijoms ir gavėjui 
buvo pritarta. Ji įtraukta į 16 straipsnio b punktą ir 17 straipsnio 1 dalį. 

Persvarstytai 84 pataisai dėl atliekų naudojimo arba šalinimo baigimo buvo iš esmės 
pritarta ir ji įtraukta į 16 straipsnio e punktą. 

57 pataisai, pabrėžiančiai, kad institucijoms būtina bendradarbiauti visais neteisėto 
vežimo atvejais, pridedant „ypač“ tais atvejais, kai atsakomybės negalima priskirti 
nei pranešėjui, nei gavėjui, buvo pritarta. Ji įtraukta į 23 straipsnio 5 dalį. 

58 ir 101 pataisoms dėl elektroninio keitimosi duomenimis buvo pritarta. Jos 
įtrauktos į 25 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 1 dalies f punktą. 
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60 pataisai dėl pasienio zonos susitarimų buvo pritarta. Ji įtraukta į 29 straipsnį. 

61 pataisai dėl ekologiško atliekų tvarkymo iš esmės buvo pritarta. Ji įtraukta į 48 
straipsnio 2 dalį. 

62–65 pataisoms dėl krizinių situacijų arba karo atvejų iš esmės buvo pritarta. Jos 
įtrauktos į 40 straipsnio 1 dalies d punktą, 41 straipsnio 2 dalies b punktą, 42 
straipsnio 1 dalies e punktą ir 43 straipsnio 2 dalies c punktą. 

103 pataisai dėl reglamento priedų dalinio pakeitimo buvo iš dalies pritarta. Ji 
įtraukta į 57 straipsnio 1 dalį. 

28 pataisai dėl finansinės garantijos skaičiavimo metodo buvo iš dalies pritarta ir ji 
įtraukta į konstatuojamąsias dalis. 

82 ir 46 pataisoms, susijusioms su nuostata dėl vadinamojo „tariamo perdirbimo“, 
buvo iš dalies pritarta. Jos įtrauktos į 58 straipsnio 1 dalies b punktą. 

75, 76 ir 77 pataisoms, susijusioms su priedais, buvo pritarta. Jos įtrauktos į VIII 
priedo II–IV dalis. 

3.2.2 Komisijos ir Tarybos atmestos Parlamento pataisos, kurios nebuvo įtrauktos į 
bendrąją poziciją 

2–7, 107, 109, 110–111 pataisos dėl konstatuojamųjų dalių buvo atmestos kaip šiam 
pasiūlymui nesvarbios. 4 ir 5 pataisoms taip pat nebuvo pritarta, nes jos pažeistų 
Komisijos iniciatyvos teisę. 

11 pataisa dėl 1 straipsnio 6 dalies išbraukimo, numatanti galimybę netaikyti 
reglamento nuostatų gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, buvo atmesta. 
Komisija mano, kad šią nuostatą reikėtų palikti, siekiant išvengti pakartotinio 
taikymo ir nereikalingos naštos rinkos veiklos vykdytojams, kuri atsiranda dėl šio 
reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles 
gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, taikymo 
vienu metu. Dėl to Komisija pageidauja įgyvendinti savo pasiūlymą ir pradėti ryšių 
tarp minėtų dviejų reglamentų peržiūrą, kad jos rezultatus būtų galima viešai 
paskelbti prieš įsigaliojant reglamentui (plg. 3.2.5 papunktį dėl Tarybos padarytų 
papildomų pasiūlymo pakeitimų). 

112 pataisai dėl Komisijos įpareigojimo nustatyti gaires negalima pritarti visų pirma 
dėl to, kad ji pažeidžia Komisijos iniciatyvos teisę. 

17 ir 18 pataisose siūloma nereikalauti išankstinio raštiško pranešimo apie III priede 
išvardytas nepavojingas atliekas. Šioms pataisoms negalima pritarti, kadangi jos 
prieštarauja EBPO sprendimui. 

19 pataisai, kuria numatoma nereikalauti išankstinio raštiško pranešimo apie „tyrimų 
tikslais“ vežamas atliekas, negali būti pritarta. Tokie vežimai kelia tokią pat riziką, 
kaip ir kitų atliekų vežimai, dėl to jiems turėtų būti taikomos įprastinės procedūros.  

20 pataisai dėl įpareigojimo per tam tikrą laikotarpį nustatyti ribines vertes negali 
būti pritarta dėl to, kad ji pažeidžia Komisijos iniciatyvos teisę. Be to, buvo 
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nuspręsta, kad speciali nuostata dėl atliekų, kurias sudaro chemikalai, išvardyti 2001 
m. gegužės 22 d. Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) A, B 
ir C prieduose, kurių sudėtyje yra minėtų chemikalų arba kurios yra jais užterštos, 
vežimo nereikia įtraukti į pasiūlymą, kadangi atitinkamas reglamentas jau buvo 
priimtas (2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų, iš dalies keičiantis Direktyvą 
79/117/EEB, OL L 158 , 2004 4 30, p.7–49). 

44 pataisa dėl prieštaravimų naudojimui skirtų atliekų vežimui vadovaujantis 
pakankamumo ir artimumo principais sudarytų kliūčių Europos atliekų perdirbimo ir 
naudojimo rinkoje ir nepagerintų ES atliekų tvarkymo aplinkos standartų. Dėl to jai 
negalima pritarti.  

21, 26, 27, 34, 41 pataisoms ir persvarstytoms 85 bei 91 pataisoms dėl tarpinių 
operacijų negali būti pritarta. Komisijos nuomone, nederėtų uždrausti tokių 
operacijų. Jas reikėtų reglamentuoti taip, kad kompetentingos institucijos galėtų jas 
stebėti viso vežimo metu iki galutinio atliekų naudojimo ir pašalinimo.  

Persvarstytos 86, 87 ir 88 pataisos prieštarauja EBPO sprendime nustatytiems 
terminams. Dėl to negalima joms pritarti. 

32 ir 33 pataisas dėl paskesnės pranešimo kontrolės ir atitikties tikrinimo reikėtų 
įtraukti į 49 straipsnį dėl vykdymo, dėl to joms negalima pritarti. 

35 pataisoje nurodomas papildomas pagrindas nepritarti šalinimui skirtų atliekų 
vežimui, kuris yra nepriimtinas. 37 pataisa, kuria panaikinama nuoroda į 
pakankamumą Bendrijos lygiu, yra skirta tik nacionaliniam lygiu ir dėl to ją reikia 
atmesti. Reikia toliau skatinti kaimyninių ir (arba) mažų šalių bendradarbiavimą, visų 
pirma skatinant pakankamumą Bendrijos lygiu. 38 pataisoje papildomai nurodoma, 
kad šalinimui skirtų atliekų vežimui negalima prieštarauti remiantis nacionaliniais 
įstatymais, jeigu Bendrijos lygiu nėra prisiimta jokių atliekų šalinimo įsipareigojimų. 
Kadangi tokia nuostata gali būti neteisingai pritaikyta, jai pritarti negalima. 

80 pataisa dėl mišrių komunalinių atliekų, surinktų iš privačių namų ūkių, nebuvo 
įtraukta, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pagal 3 straipsnio 5 dalį tokios 
atliekos visais atvejais turi būti tvarkomos kaip šalinimui skirtos atliekos. 

116 ir 117 pataisose nurodytas papildomas pagrindas nepritarti šalinimui skirtų 
atliekų vežimui neatitinka EBPO sprendimo. Be to, 116 pataisai negalima pritarti, 
nes dėl jos gali atsirasti kliūtis naudojimui skirtų atliekų vidaus rinkoje.  

49 pataisai dėl tam tikrų kriterijų, susijusių su atliekų naudojimu, negalima pritarti. 
Tačiau nuostata, numatanti priimti gaires dėl vadinamosios „tariamo naudojimo“ 
nuostatos taikymo, buvo įtraukta į 58 straipsnio 1 dalies b punktą. 

40 ir 50 pataisose siūloma atsisakyti galimybės atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms susitarti su pranešėju nereikalauti naujo pranešimo tuo atveju, kai per 
tam tikrą terminą nepavyksta išspręsti problemų dėl prieštaravimų. Reikalavimas 
pateikti pranešimą, kai visos susijusios šalys yra skirtingų nuomonių, yra nebūtinas ir 
nepagrįstas; dėl to šioms pataisoms negalima pritarti. 
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51 pataisa laikoma nereikalinga (palyg. 4 straipsnio pirmasis sakinys ir 9 straipsnis). 

99 pataisai dėl bendros pranešimų pateikimo tvarkos atsiėmimo programoms negali 
būti pritarta, kadangi jos taikymo sritis labai neapibrėžta. 

54 pataisai dėl atliekų naudojimo arba šalinimo sertifikatų pateikimo terminų 
negalima pritarti, nes ji neatitinka EBPO nustatytų terminų ribų. 

55 pataisa dėl išankstinio kompetentingų institucijų informavimo apie žaliąsias 
atliekas nepriimtina, kadangi nurodyta atliekų vežimo informacija, kurią reikia 
pateikti, yra nepakankama. Apie tai kalbama EBPO sprendime. 

105 pataisa, numatanti atliekų vežimą organizuojančiam asmeniui netaikyti 
įpareigojimo atitinkamos kompetentingos institucijos prašymu pateikti naudojimui 
skirtų nepavojingų atliekų vežimo sutarties kopiją, nepriimtina. Reikalavimas 
pateikti sutartį yra svarbus kontrolei. Kadangi gali būti, kad pakeitimas siūlomas 
siekiant apsaugoti konfidencialią informaciją, svarbu pabrėžti, kad sutartyje nurodyta 
konfidenciali informacija ir taip yra apsaugota. 

121 pataisa, kurioje nustatyta papildoma sąlyga dėl naudojimui skirtų atliekų importo 
į Bendriją, numatanti, kad jei bus vežamos pavojingos atliekos, Bendrijai 
nepriklausančios išsiuntimo šalies kompetentinga institucija iš anksto turi pateikti 
tinkamai pagrįstą prašymą, jame nurodydama, kad „ji neturi ekologiško atliekų 
tvarkymo techninių pajėgumų bei reikiamų įrenginių ir negali jų įsigyti“, 
nepriimtina. Tokią nuostatą taikant EBPO šalims būtų pažeistas EBPO sprendimas. 
Prie Bazelio konvencijos neprisijungusioms šalims, kurios nėra EBPO narės, šis 
reikalavimas jau taikomas. Prie Bazelio konvencijos prisijungusioms šalims, kurios 
nėra EBPO narės, papildomi apribojimai dėl su aplinka susijusių priežasčių laikomi 
nepagrįstais. Dėl to ši pataisa atmetama.  

67 pataisa dėl Stojimo akto nebuvo įtraukta, nes šis aktas negali būti keičiamas 
komiteto procedūra (žr. naują 62 straipsnį). 

Kadangi 68, 71–73, 78 ir 106 pataisos yra susijusios su specialiais įrašais atliekų 
sąrašuose, kurie pridedami prie pasiūlymo, joms pritarti negalima. Taip yra ne dėl to, 
kad Komisija joms nepritaria iš esmės, o dėl to, kad, jos nuomone, pataisos taikomos 
netinkamai. Atliekų sąrašų pakeitimus reikėtų daryti tokius sąrašus nustatančiuose 
teisės aktuose (Bazelio konvencijoje, EBPO sprendime ir ES atliekų sąraše). Be to, 
tokios pataisos prieštarauja pagrindiniams pasiūlymo tikslams, t. y. tarptautinių teisės 
aktų suderinimui atliekų sąrašų srityje. 

3.2.3 Parlamento pataisos, kurioms pritarė Taryba, bet jas atmetė Komisija  

Taryba pritarė 1 ir persvarstytai 83 pataisoms, kuriose vietoj aplinkos ir prekybos 
politikos teisinio pagrindo (EB sutarties 175 ir 133 straipsniai) siūloma vadovautis 
tik aplinkos politika (EB sutarties 175 straipsnis), tačiau Komisija jas atmetė. 
Pagrindinis siūlomo reglamento tikslas yra aplinkos apsauga. Tačiau, kadangi IV, V 
ir VI dalių dėl eksporto iš Bendrijos, importo į ją ir tranzito per Bendrijos teritoriją į 
trečiąsias šalis ir iš jų nuostatos taip pat yra ir prekybos taisyklės, šių konkrečių 
nuostatų teisinis pagrindas yra Sutarties 133 straipsnis. Dėl to, Komisijos nuomone, 
jos siūlomas bendras teisinis reglamento pagrindas, t. y. aplinka ir prekyba (EB 
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sutarties 175 ir 133 straipsniai), yra teisingas, ir ji negali pritarti vienam teisiniam 
pagrindui. 

42, 47 ir 48 pataisoms dėl nepritarimo naudojimui skirtų atliekų vežimui, kurios yra 
pagrįstos nacionaliniais standartais arba nacionaliniais įsipareigojimais, Komisija 
negali pritarti. Komisijos nuomone, dėl tokios nuostatos atsirastų kliūčių Europos 
atliekų perdirbimo ir naudojimo rinkoje, o ES atliekų tvarkymo aplinkos standartai 
nepagerėtų. Komisija primena galimos standartų dempingo problemos sprendimus, 
kuriuos ji siūlė savo Komunikate KOM(2003) 301 galutinis „Atliekų prevencijos ir 
perdirbimo teminės strategijos link“, sutelkiant dėmesį į Europos atliekų tvarkymo 
standartų kūrimą. Be to, Komisija įspėja, kad dėl 12 straipsnio 1 dalies c punkto, 
kuris yra neaiškus ir sudėtingas, gali padidėti neteisėto atliekų vežimo apimtys ir 
padaugėti teismo bylų.  

3.2.4 Parlamento pataisos, kurioms Komisija pritarė, bet jos nebuvo įtrauktos į bendrąją 
poziciją  

92 pataisai dėl „išsiuntimo šalies“ apibrėžimo paaiškinimo Komisija iš esmės pritarė, 
kadangi ši pataisa gali būti naudinga atliekų vežimui atviroje jūroje. Tačiau, 
Komisijos nuomone, šią nuostatą reikėtų papildyti dalimi, numatančia įvairias 
galimybes, susijusias su šalimi, kurią ginčo atveju reikėtų laikyti išsiuntimo šalimi.  

126 pataisai, kurioje papildomai numatytos taisyklės išsiuntimo šalies 
kompetentingai institucijai, kurias nustato ir taiko išsiuntimo valstybė narė, Komisija 
pritarė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme, tačiau vėliau ją atmetė kaip nereikalingą, 
inter alia dėl supaprastinimo priežasčių.  

122 pataisai dėl išlygų tam tikroms viešosioms įmonėms Komisija savo iš dalies 
pakeistame pasiūlyme pritarė, tačiau vėliau buvo nuspręsta, kad ši pataisa 
prieštarauja Bazelio konvencijai. Dėl to ji buvo atmesta. 

31 pataisoje nustatyta, kad paskirties ir tranzito šalies kompetentingos institucijos 
apie savo raštišką leidimą kitoms kompetentingoms institucijoms ir pranešėjui 
praneša išleisdamos raštišką sprendimą. Komisija savo iš dalies pakeistame 
pasiūlyme tam pritarė, tačiau vėliau nusprendė, kad ši pataisa nebūtina. Dėl to ji 
buvo atmesta, inter alia dėl supaprastinimo priežasčių. 

53 pataisai dėl viso straipsnio apie iš anksto patvirtintus atliekų naudojimo įrenginius 
Komisija pritarė remdamasi tuo, kad jis duoda mažai naudos, nes institucijos šiaip ar 
taip turi įvertinti kitus pranešimo elementus ir vis dar gali nepritarti atliekų vežimui į 
iš anksto patvirtintą įrenginį.  

56 pataisa, apribojanti Komisijos pasiūlymo 20 straipsnio taikymo sritį, nebuvo 
įtraukta. 

59 pataisai, įpareigojančiai Komisiją nustatyti maksimalią administracinių išlaidų, 
kurias turi padengti pranešėjas, sumą, Komisija iš esmės pritarė. 

74 pataisai dėl gairių taikymo srities nustatymo Komisija pritarė. 

39 pataisai, numatančiai prieš žodžius „pavojingos atliekos“ įterpti žodį „konkrečios 
rūšies“, Komisija iš esmės pritarė. 
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66 pataisai dėl viešo pranešimų skelbimo Komisija iš esmės pritarė, jei tokie 
įpareigojimai bus nustatyti atskiru straipsniu, kuriame bus nuoroda į 
konfidencialumo reikalavimus nacionaliniuose ir (arba) Bendrijos teisės aktuose 
nustatyta tvarka. 

69 ir 70 pataisoms dėl V priede pateiktų atliekų sąrašų prioritetų (susijusių su 
pavojingų atliekų eksporto uždraudimu), pagal kurį ES pavojingų atliekų sąrašas 
būtų viršesnis už Bazelio nepavojingų atliekų sąrašą (abu sąrašai pateikiami 
minėtame priede), Komisija iš esmės pritarė. 

3.2.5 Tarybos padaryti papildomi pasiūlymo pakeitimai  

Šiame pasiūlyme Taryba padarė daug papildomų pakeitimų. Svarbiausias iš jų yra 
tas, kad pagal reglamento 1 straipsnio 3 dalies d punktą jis netaikomas visiems 
gyvūninės kilmės šalutiniams produktams. Šiai bendrajai pozicijai Komisija negali 
pritarti ir mano, kad jai derėtų pradėti ryšio tarp reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 
1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams 
produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, peržiūrą, kad jos rezultatus būtų galima 
viešai paskelbti prieš įsigaliojant reglamentui. Komisijos nuomone, jos pasiūlytos 1 
straipsnio 6 dalies nereikėtų keisti. 

4. IŠVADA 

Bendroji pozicija – tai svarbus žingsnis į priekį didinant reglamento aiškumą ir 
tobulinant jo nuostatas pagal Komisijos pasiūlyme nustatytus siektinus tikslus. 
Tačiau Komisija negali pritarti bendrajai pozicijai daugeliu klausimų, iš kurių 
svarbiausi yra išdėstyti prie šio dokumento pridedamame pareiškime. Jie apima 
reglamento teisinį pagrindą, valstybėms narėms numatytą galimybę nepritarti 
naudojimui skirtų atliekų vežimui ir netaikyti reglamento jokiems gyvūninės kilmės 
šalutiniams produktams. 

5. KOMISIJOS PAREIŠKIMAS 

Komisija nurodo, kad Taryba vieningai pritaria Komisijos pasiūlymui bendrą teisinį 
pagrindą, konkrečiai nurodytą Sutarties 133 straipsnyje ir 175 straipsnio 1 dalyje, 
pakeisti vienu teisiniu pagrindu, nurodytu Sutarties 175 straipsnio 1 dalyje. 
Komisijos nuomone, jos pasiūlytas teisinis pagrindas yra teisingas, ir ji pasilieka 
teisę pasinaudoti turimomis teisinėmis priemonėmis. 

Be to, Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 12 straipsnio 1 dalies c punktą 
Taryba leidžia valstybėms narėms pareikšti nepritarimą ir sustabdyti naudojimui 
skirtų atliekų vežimą remiantis pristatymo šalyje taikomais „mažiau griežtais atliekų 
tvarkymo reikalavimais“. Komisija mano, kad dėl tokios nuostatos atsirastų kliūčių 
Europos atliekų perdirbimo ir naudojimo rinkoje, o atliekų ES tvarkymo aplinkos 
standartai nepagerėtų. Komisija primena galimos standartų dempingo problemos 
sprendimus, pasiūlytus Komunikate KOM(2003) 301 galutinis „Atliekų prevencijos 
ir perdirbimo teminės strategijos link“, sutelkiant dėmesį į Europos atliekų tvarkymo 
standartų kūrimą. Be to, Komisija įspėja, kad dėl 12 straipsnio 1 dalies c punkto, 
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kuris yra neaiškus ir painus, gali padidėti neteisėto atliekų vežimo apimtys ir 
padaugėti teismo bylų.  

Galiausiai Komisija nurodo, kad Taryba siūlo reglamento netaikyti „atliekų vežimui, 
kuriam taikomi tvirtinimo reikalavimai, numatyti Reglamente (EB) Nr. 1774/2002, 
nustatančiame sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms“. Atsižvelgiant į šių dviejų reglamentų procedūrinių 
nuostatų skirtumus, Komisijos nuomone, jai derėtų pradėti ryšio tarp pirmiau 
nurodytų dviejų reglamentų peržiūrą, kad jos rezultatus būtų galima viešai paskelbti 
prieš įsigaliojant atliekų vežimo reglamentui. Šitaip būtų atsižvelgta į kai kurių 
valstybių narių išreikštą susirūpinimą dėl procedūrų pakartotinio taikymo rizikos ir 
leistų Komisijai įgyvendinti savo pasiūlymą. 
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