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•VADAS
Ritt Bjerregaard
Europos Komisijos nar•

Dešimt asocijuot•j• šali• Centrin•je ir Ryt• Europoje paskelb• savo ketinim• siekti naryst•s Europos S•jungoje.
S•jungos naryst•s s•lyga yra ta, kad šalys kandidat•s turi suderinti savo nacionalin•s teis•s sistemas su
esamais ES teis•s aktais visose srityse, taip vadinamais acquis communautaire. Šis ES •statym• •traukimo •
nacionalin•s teis•s administracines sistemas procesas vadinamas aproksimacijos procesu.
Šis trumpas aplinkos apsaugos acquis aproksimacijos vadovas apibendrina visus esamus ES aplinkos apsaugos
teis•s aktus ir pateikia praktin• keli• em•lap• j• •gyvendinimui. Jis sudarytas turint aišk• tiksl• pad•ti šiame
darbe politikams, valstyb•s tarnautojams ir kitiems sprendimus priimantiems asmenims, •sitraukusiems •
aproksimacijos proces•.
Aplikos apsaugos aproksimacijos proceso tikslas yra u tikrinti nacionalini• aplinkos apsaugos teis•s akt• - ir
atitinkamos administracin•s sistemos - visišk• suderinim• taip, kad jie 100% atitikt• ES teis•s akt•
reikalavimus. Ir ne vien tik popieriuje, bet, inoma, ir tikrov•je.
Pirmas aproksimacijos proceso ingsnis yra visiškai ir tiksliai •vertinti •statymines ir administracines
“ spragas” , kurias reikia u pildyti, kad b•t• u tikrintas atitikimas. Vadovas pataria kaip atlikti tok• •statymini•
“ sprag• •vertinim•” panaudojant analitines atitikimo lenteles.
Bet Vadove ne vien tik sutelkiamas d•mesys • tai, kaip pasiekti ES aplinkos apsaugos acquis formal• atitikim•.
Jame taip pat yra keletas “ •gyvendinimo aspekt•” kiekvienam teis•s aktui, • kuriuos asocijuot•j• šali•
institucijoms gal•t• b•ti naudinga atsi velgti sprend iant tai, kaip praktiškai •gyvendinti teis•s aktus.
Vadovas, kuris dabar jau yra visomis Centrin•s ir Ryt• Europos asocijuot•j• šali• kalbomis, n•ra išbaigta
enciklopedija, apimanti visus galimus su apriksimacija susijusius klausimus, bet praktinis keli• em•lapis,
rodantis priekyje esan•ius pagrindinius kelius ir kryptis.
Mes steng•m•s padaryti Vadov• kiek galima trumpesn•, praktiškesn• ir paprastesn•. Tikiuosi, kad jis bus
pla•iai dalinamas, skaitomas ir naudojamas visose Centrin•s ir Ryt• Europos m•s• b•sim• nauj• Valstybi• nari•
nacionalin•se administracijose.
Daugumai šali• kandida•i• kelias • visišk• aplinkos apsaugos aproksimacij• gali atrodyti ilgas ir eršk••iuotas.
Ta•iau esu tikra, kad nauda visuomen•s sveikatai ir aplinkai - bei šali• kandida•i• ekonomikoms - ymiai
pranoks pastangas, kuri• reikia norint pasiekti tiksl•. Tikiuosi, kad šis ma as keli• em•lapis gali pad•ti
išlyginti keli• ir palengvinti •jim• • ES naryst•.

Ritt Bjerregaard
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• ANGA
Europos S•jungos aplinkos apsaugos teis•s aktai buvo kuriami per pastaruosius 30 met• ir šiandien j• yra
apie 300, kuriuos sudaro direktyvos, reglamentai, sprendimai ir rekomendacijos. Prie to prisideda didelis
skai•ius pranešim• ir kit• politini• dokument•, susijusi• su ES aplinkos apsaugos politika.
Ta•iau pagrindin• ES aplinkos apsaugos teis•s akt•, su kuriais asocijuotosiosios šalys Centrin•je ir Ryt•
Europoje galiausiai tur•s suderinti savo nacionalinius teis•s aktus ir administracin• politik•, dalis, kaip
s•lyga narystei Europos S•jungoje - taip vadinamas aplinkos apsaugos acquis - yra ymiai ma esn•. Ji
daugiausia susideda iš 70 direktyv• - ta•iau kai kurios j• kelis kartus taisytos ir papildytos ‘dukterin•mis’
direktyvomis - ir 21 reglamento. Apie pus• j• - 36 direktyvos ir 11 reglament• - yra susij• su gaminiais, ir
1
jiems nuo 1995 m. taikoma Komisijos Baltoji Knyga .
Baltoji Knyga siek• palengvinti asocijuot•j• šali• aproksimacijos pastangas, suskirstydama pagrindin• dal•
ES teis•s akt•, susijusi• su vidaus rinkos funkcionavimu, • dvi grupes: Pirmo etapo teis•s aktus, kurie
apimt• svarbesnius ES teis•s aktus kiekvienoje srityje, ir Antro etapo, kurie apimt• teis•s aktus, paremtus
arba susijusius su pirm•ja grupe.
Baltojoje Knygoje Komisija pripa ino, kad yra b•tina aplinkos apsaugos teis•s akt•, tiesiogiai susijusi• su
vidaus rinka ir aprašom• Baltojoje Knygoje, išd•stym• papildyti išsamesniu išd•stymu, apiman•iu vis•
aplinkos apsaugos acquis.
B•tent to siekiama šiuo Vadovu. Jis skirtas šali•, besiruošian•i• stoti • Europos S•jung•, vyresniesiems
politikos formuotojams ir pareig•nams pad•ti gilinti savo supratim• apie visus ES aplinkos apsaugos teis•s
aktus.
Vadove per ingsn• nueinama toliau u Baltosios Knygos po i•r•, siekiant pateikti savotišk• “ keli•
em•lap•” aplinkos apsaugos teis•s akt• aproksimacijai, nustatant pagrindinius klausimus ir ingsnius. Šis
em•lapis vaizduoja keli•, kur• Centrin•s ir Ryt• Europos šalys turi nueiti, jeigu jos ruošiasi visiškai priimti
S•jungos aplinkos apsaugos normas ir taisykles. Kadangi mes esame kelio prad ioje, Vadove šiek tiek
smulkiau nagrin•jami perk•limo, o ne •gyvendinimo ir vykdymo klausimai, kas tur•s didesn• reikšm•
toliau vystantis aproksimacijos procesui.
Bet kaip kiekvienas keleivis ino, kelio em•lapyje yra tik pa ymima vietov•, kuri• reikia •veikti, atstumai,
problemos, su kuriomis gali tekti susidurti, ir svarb•s •vykiai kelyje. Daug dalyk•, kuriuos galima tik sp•ti
prad ioje, bus su inoti kelion•je. Tikimasi, kad ši trumpa ap valga ir ‘patarimai keliautojams’ supaprastins
pasiruošim• kelionei ir jos pradiniams etapams taip, kad galutin• kelion• gal•t• b•ti maksimaliai efektyvi.
1 Dalyje atsakoma • kai kuriuos da nesnius klausimus apie aplinkos apsaugos teis•s akt• aproksimacijos
proceso bendruosius reikalavimus. Joje pateikiami du priemoni•, kuri• reikia imtis, s•rašai: direktyv•
aproksimacijai ir reglament• •gyvendinimui, jeigu Valstyb•s nar•s turi imtis veiksm•.
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2 Dalyje pateikiama ES aplinkos apsaugos direktyv• ir reglament• reikalavim• trumpa ap valga. Ji
išryškina jungtis tarp j• ir nagrin•ja svarbiausius politinius bei administracinius klausimus, kuriuos reikia
svarstyti, norint garantuoti veiksming• aproksimacij•.
Prieduose pateikiama: ES teis•s akt• pagrindini• element• trumpas aprašymas ir tai, kaip juos aiškinti daugybei neteisinink•, kurie bus atsakingi u nauj• nacionalini• •statym• ir tvarkos parengim•; aplinkos
apsaugos acquis iki šios dienos; ir atitikimo lentel•s, kuri• vyriausyb•s gali naudoti arba pritaikyti steb•ti
savo pa ang• perk•limo ir aproksimacijos srityje, pavyzdys.
Vadovas apima ES aplinkos apsaugos teis•s aktus, priimtus iki 1997 m. liepos 1 d. Išimtinai Vadove taip
pat aprašomi kai kurie Komisijos pasi•lymai, kurie, jeigu bus pagaliau priimti Europos Parlamento ir
Tarybos, grei•iausiai tur•s svarb• poveik• kokios nors srities teis•s akt• sistemai.
• Vadov• ne•traukti aplinkos apsaug• lie•iantys ir jai svarb•s teis•s aktai, kuriuos aprašo kitos ES teis•s ir
politikos sritys, tokios kaip em•s •kio politika. Tarptautin•s konvencijos, kuri• nar• yra S•junga,
nagrin•jamos tik tiek, kiek S•junga yra pri•musi ES teis•s akt•, direktyv• arba reglament• joms
•gyvendinti. •traukti pranešimai ir sprendimai d•l aplinkos apsaugos veiksm• program• bei kiti politikos
dokumentai.
Reik•t• tur•ti galvoje, kad Vadovo tikslas yra pateikti tik ‘pirmuosius principus’, o ne atskir• teis•s akt•
aiškinimo vis• subtilesni• viet• smulk• nagrin•jim• ar bendruosius ES teis•s principus. Tam reik•s i•r•ti •
pa•ius teis•s akt• tekstus ir Europos Teismo sprendimuose pateiktus aiškinimus.
Prašom atminti, kad šiame Vadove duoti patarimai n•ra teisiškai privalomi ir jokiu b•du nepa eid ia
Europos Komisijos pozicijos.

D•l tolimesn•s informacijos apie aplinkos apsaugos aproksimacij•:
Komisijos biuletenyje “ Enlarging the Environment” , kur• leid ia DGXI, pateikiami reguliar•s
atnaujinimai apie naujus aplinkos apsaugos teis•s aktus ir politik•. Biuletenis leid iamas kas du m•nesius ir
yra Internete: http://europa.eu.int/en/comm/dg11/dg11home.html - paskui pasirinkti: “ Enlargement
newsletter.
Vald ios institucijos Centrin•s ir Ryt• Europos asocijuotosiose šalyse gali gauti greitus atsakymus •
klausimus d•l aplinkos apsaugos aproksimacijos, skambindamos DGXI’s Help Line. Ši• Pagalbos Linij•
galima pasiekti telefonu: +32-2 296 87 46, faksu +32-2 299 41 23 arba elektroniniu paštu:
enlargement@dg.11.cec.be.

Pastaba antrajam leidimui, 1998 m. sausio m•n.:
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Pirm• kart• šis Vadovas buvo išleistas angl• kalba kaip Komisijos personalo darbinis
dokumentas (SEC(97)1608) 1997 m. rugpj••io m•n. Šiame antrajame leidime, kuris
išverstas • asocijuot•j• šali• nacionalines kalbas, buvo padaryti keli ma i pakeitimai
Atliek• Tvarkymo bei Branduolinio Saugumo ir Radiacin•s Apsaugos dalyse. Ta•iau jame
esantys teis•s aktai išlieka tie patys kaip ir pirmajame leidime, t.y. teis•s aktai, galutinai
priimti iki 1997 m. liepos 1 d.
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1 DALIS
•VADAS • APLINKOS APSAUGOS TEIS•S AKT•
APROKSIMACIJ•

1. APROKSIMACIJOS KLAUSIMAI
1.1 Kas yra aproksimacija?
•statym• aproksimacija yra ypatingas naryst•s Europos S•jungoje •sipareigojimas. Tai reiškia, kad šalys,
siekian•ios stoti • Europos S•jung•, turi suderinti savo nacionalinius •statymus, taisykles ir tvark•, kad
2
gal•t• •gyvendinti visus ES •statymus, esan•ius acquis communautaire .
Kadangi aproksimacijos •sipareigojimas nenutr•ksta po •stojimo, procesas, vykstantis prieš stojim•, tampa
galimybe šalims organizuoti savo institucijas ir tvark• bei mokyti savo personal• atlikti kasdienius Europos
3
S•jungos •statym• k•rimo, •gyvendinimo ir vykdymo veiksmus bei pareigas.
Yra trys pagrindiniai elementai:
• Pirma, priimti arba pakeisti nacionalinius •statymus, taisykles ir tvark• taip, kad visi atitinkam•
ES •statym• reikalavimai b•t• •traukti • nacionalin• teis•. Šis procesas inomas Perk•limo
vardu. Nors šalys turi nema ai laisv•s pasirenkant tinkamiausi• nacionalin• mechanizm•
atspind•ti S•jungos aplinkos apsaugos •sipareigojimus, ši• laisv• kai kuriais at vilgiais riboja
bendrieji S•jungos •statym• principai. Daugeliu atvej• reik•s priimti Parlamento išleistus
nacionalin•s teis•s aktus arba kai kuriose šalyse Prezidento ar Vyriausyb•s Dekretus. 4
Skirsnyje “ Perk•limo principai” pateikiamos tolimesn•s gair•s.

• Antra, par•pinti institucijas ir biud etus, reikalingus •statym• ir reglament• •gyvendinimui
4
( inoma kaip direktyvos ‘•gyvendinimas’ arba ‘Praktinis taikymas’).

2

 $FTXLV FRPPXQDXWDLUH sudaro direktyvos, reglamentai ir sprendimai, priimti remiantis ávairiomis
Sutartimis, kurios drauge sudaro Europos Sàjungos ir Bendrijø pirminá ástatymà. Ði sàvoka vartojama
nusakyti visus principus, politikà, ástatymus ir tikslus, dël kuriø susitarë Europos Sàjunga. Ji apima
Sutartis, visus Bendrijos teisës aktus, visus teisës principus ir Europos Teismo aiðkinimus, visus Europos
Komisijos pasiraðytus tarptautinius susitarimus, kaip jie aiðkinami Ministrø Tarybos deklaracijose ir
rezoliucijose. Ji reiðkia þymiai daugiau, nei tiesiog formalius teisës aktus - stojanèios ðalys turi atitikti ir
ES teisës aktø dvasià, ir raidæ.
3
2000 Dienotvarkëje pabrëþiama, kad kadangi nesitikima, jog bent viena ðalis kandidatë gali visiðkai
atitikti DFTXLV artimiausioje ateityje, ³EHQGUDGDUELDXMDQWVX6jMXQJDYLVRVHVWRMDQqLRVHèDO\VHSULHèVWRMLPj
WXUsW¡ EWL VXGDURPRV LU SUDGHGDPRV iJ\YHQGLQWL UHDOLRV QDFLRQDOLQsV LOJDODLNsV VWUDWHJLMRV ODLSVQLèNDP
YHLNVPLQJDP VXGHULQLPXL \SDq WYDUNDQW YDQGHQV LU RUR WDUèj  çLRVH VWUDWHJLMRVH WXUsW¡ EWL iYDUGLQWRV
SDJULQGLQsVSULRULWHWLQsVVULW\VLUWLNVODLNXULXRVUHLNLDiJ\YHQGLQWLLNLVWRMLPRGDW¡LUQXURG\WLWYDUNDUDèqLDL
WROLPHVQLDP YLVLèNDP VXGHULQLPXL  Lè WR N\ODQW\V iVLSDUHLJRMLPDL WXUsW¡ EWL iWUDXNWL i VWRMLPR VXWDUWLV
9LVL QDXML iQDèDL WXUsW¡ DWLWLNWL DFTXLV´ (Dienotvarkë 2000, I tomas, Komunikatas: Dël stipresnës ir
platesnës Sàjungos, DOC/97/6, 15.07.1997, p.65).
4
Iðsamius apibrëþimus þr. 4 Priede.
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• Tre•ia, par•pinti reikiamas kontrol•s priemones ir nuobaudas, kad b•t• u tikrintas visiškas ir
deramas •statymo laikymasis (Vykdymas).

1.2 Kokia yra aplinkos apsaugos aproksimacijos sfera?
5

Pagal 2000 Dienotvark•je išd•stytus principus , kiekviena šalis pareišk•ja galiausiai tur•s priimti vis• acquis
communautaire • savo nacionalin• teis• ir atitinkamai priimti jo administracin• sistem•.
Pla•i•ja prasme ES aplinkos apsaugos teis•s aktai apima:
• Gaminius: pavyzd iui, statybos •rengini• triukšmo kontrol•, autotransporto priemoni• emisij• ir
pavojing• chemini• med iag• kai kuriuose vartojimo produktuose kontrol•, atliek• jud•jim•,
pavojing• chemini• med iag• ir apskritai preparat• kontrol• bei prekyb• nykstan•iomis r•šimis.
6
Daugelis ši• reikalavim• aprašomi Baltojoje Knygoje.
• Veikl• arba gamybos procesus, kurie gali tur•ti poveik• aplinkai ir sveikatai:
pramon•s •moni• eksploatavim•, atliek• deponavim•, gamtos apsaug•.

statyb•,

• Aplinkos kokyb•s apsaug•: pavyzd iui, pavojing• med iag• ore, vandenyje ar dirvoje kontrol•,
em•s tvarkym•; gamtos ir ištekli• konservavim•; ir biologin• •vairov•.
• Tvark• ir proced•rines teises, tokias kaip poveikio vertinim•, pri•jim• prie informacijos ir
viešas konsultacijas.

1.3 Koks yra galutinis aproksimacijos terminas?
7

Esant kokiems nors ankstesniems aptartiems susitarimams, •trauktiems • Stojimo Akt• , nacionaliniai
•statymai, po•statyminiai aktai ir administracin• tvarka, reikalingi pagrindinei ES •statym• daliai •vesti,
turi b•ti priimami iki stojimo datos. Teis•s aktuose taip pat gali b•ti kiti galutiniai terminai Valstybi• nari•
veiksmams, tokiems kaip taršos kontrol•s plan• parengimas, apsaugos arba ‘jautri•’ sri•i• nustatymas ir
emisij• rib• arba aplinkos kokyb•s norm• pasiekimas.

5

Þr. ankstesnæ 3 iðnaðà.
Þr. Áþangà.
7
2000 Dienotvarkëje numatoma, kad á stojimo sutartis su ðalimis pareiðkëjomis bus átraukti tokie aptarti
susitarimai dël privalomø tvarkaraðèiø, skirtø visiðkam ágyvendinimui tam tikrose srityse, nesilaikymo.
Taèiau nauji ánaðai turëtø kaip taisyklë ið karto atitikti DFTXLV. Þr. ankstesnæ 3 iðnaðà.
6
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2. VYRIAUSYBI• VAIDMUO APROKSIMACIJOJE
2.1 Ko reikalauja ES teis•s aktai?
Did ioji dauguma ES aplinkos apsaugos teis•s akt• yra Direktyvos, ir jos yra šio Vadovo d•mesio centre.
Skirtingai, Reglamentai ir Sprendimai paprastai reikalauja ma iau sud•ting• veiksm•, kadangi j• nereikia
•traukti • nacionalinius •statymus.
Pirmasis aproksimacijos proceso ingsnis yra ES ir esam• nacionalini• aplinkos apsaugos teis•s akt•
analiz• bei lyginimas, siekiant nustatyti esam• atitikimo b•kl• ir atitinkam• nacionalin• reakcij• • ES teis•s
8
aktus.
Pradinis vertinimas yra dviej• ingsni•:
• 1 ingsnis. Ar yra nacionaliniai teis•s aktai, aprašantys š• dalyk•?
• 2 ingsnis. Jeigu yra nacionaliniai teis•s aktai, kiekvienas ES •statymo straipsnis turi b•ti
palyginamas su atitinkamu nacionaliniu •statymu (-ais) ir po•statyminiais aktais.
Nacionaliniai teis•s aktai gali:
• visiškai atitikti ES •sipareigojimus, o tokiu atveju vertinimas yra daugiau atitikimo
9
patikrinimas ;
• iš dalies atitikti ES •sipareigojimus, o tokiu atveju vertinimas tur•s atsi velgti • neatitikimus,
kuri• gali likti, ir • galimus j• pašalinimo b•dus;
• prieštarauti ES teis•s aktams, o tokiu atveju • vertinim• tur•t• b•ti •traukiama atitinkam•
nacionalini• teis•s akt• pakeitimo variant• ap valga (pavyzd iui, ar pritaikyti esamus •statymus,
ar juos keisti); •ia v•l reikia atsi velgti • visas atitinkam• nacionalini• •statym• dalis.
Prad•damos aproksimacijos proces•, Valstyb•s nar•s da nai lygina savo nacionalinius •statymus,
institucijas ir tvark• su kokios nors direktyvos reikalavimais lentel•s forma, kurioje kiekvienas nacionalini•
•statym• straipsnis ar reikalavimas lyginamas su atitinkamu direktyvos straipsniu. V•liau tai galima
panaudoti kaip vadov• tekstams, kuriuos Valstyb•s nar•s turi pateikti Komisijai, rodantiems, kad jos
visiškai priart•jo prie ES direktyvos. Tokios atitikimo lentel•s pavyzdys pateikiamas 4 Priede. Galima
b•t• parengti panaši• •gyvendinimo lentel•, kurioje b•t• pateikiami svarbiausi aproksimacijos ingsniai,
aprašomi emiau ir trumpai išd•stomi 12-13 puslapiuose - j• •vykdym• galima pa ym•ti.
Nacionalin•s administracin•s instrukcijos, cirkuliarai ir kai kuri• tip• ministerij• •sakymai ar dekretai,
atitinkantys ES aplinkos apsaugos teis•s aktus, bet neprivalomi, yra ypatinga problema. Jie paprastai
nelaikomi pakankamais perk•limui ir turi b•ti paversti formalesn•mis teisin•mis priemon•mis.

Pavyzd iui, viena Valstyb• nar• •trauk• direktyv• 80/778/EEC d•l geriamojo vandens
kokyb•s • savo •statymus administracinio cirkuliaro b•du. Teismas pasak•, kad ji turi priimti
teis•s aktus, kurie perkelt• direktyvos did iausios leistinos teršal• koncentracijos ribas •

8

Reikëtø atkreipti dëmesá á pagalbà, kurià asociuotosios ðalys gali gauti ið TAIEX biuro aproksimacijos
programø, kurias apraðo Baltoji Knyga, kûrimui ir ágyvendinimui DFTXLV atþvilgiu, ir ið DISAE ástaigos
likusio aplinkos apsaugos DFTXLVatþvilgiu.
9
Reikia pabrëþti, kad tik Europos Komisija gali imtis formalaus atitikimo perþiûrëjimo.
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nacionalinius •statymus.

2.2 Nacionalini• Priemoni• Pasirinkimas ir Turinys
Ministerija, pirmiausiai atsakinga u aplinkos apsaugos aproksimacij•, turi svarstyti atskirus ES •statymus,
kad nustatyt• laisv•s laipsn•, kur• jie turi apimties, formos, lygio ir apibr• imo reikalavim• at vilgiu pagal
savo nacionalinius •statymus ir taisykles.
Kadangi ES aplinkos apsaugos direktyvos skirtos b•ti •gyvendinamos b•dais, kurie priderinami prie
ypating• kiekvienos Valstyb•s nar•s aplinkybi•, nacionalinei vyriausybei tenka galutin• atsakomyb• imtis
privalom• priemoni•, kurios visiškai •vykdo ES aplinkos apsaugos •statym• raid• ir dvasi•. Jei direktyva
tiksli, šalys turi perkelti tiksl• reikalavim•, pavyzd iui, kaip direktyvoje vartojamus apibr• imus,
minimalias kokyb•s normas, ir leidim• išdavimo reikalavimus. Jeigu direktyvoje leid iama imtis skirting•
nacionalini• veiksm•, kaip leidim• išdavimo tvarkos ar vieš• konsultacij• detal•se, arba nustatant
geografines sritis, kurioms bus taikoma direktyva, tuomet Valstyb•s nar•s turi daugiau laisv•s.
Šalys gali rinktis arba naujus •statymus ir administracines priemones, arba esam• •statym• ir priemoni•
papildym•. Jos gali nuspr•sti •vesti ar pakeisti vien• •statym• arba priimti ar pakeisti kelet• •statym•, kad
b•t• •gyvendinta konkreti direktyva. Šalis taip pat gali nuspr•sti •gyvendinti kelias direktyvas vienu
nacionaliniu •statymu.
• šiuos •statymus gali reik•ti •sitraukti skirtingiems vyriausyb•s lygiams ir skirtingoms institucijoms.
Atsakinga Ministerija gali veikti viena arba susitarusi su kitomis susijusiomis ministerijomis ir
institucijomis, tokiomis kaip Valstybin•s inspekcijos ir laboratorijos.
ES teis•s akt• aproksimacijai skirtos nacionalin•s teisin•s priemon•s tur•t• kiek •manoma daugiau b•ti
integruojamos • nacionalinius aplinkos apsaugos prioritetus ir principus taip, kad visiškai sutvirt•t• ES
•statym• principai, tikslai ir reikalavimai. Tarp esam• Valstybi• nari• teis•s akt• gali b•ti naudinga ieškoti
aproksimacijos klausim• skirting• tip• sprendim• pavyzd i•. Ta•iau kiekviena Valstyb• nar• imasi toki•
veiksm•, kokius ji laiko tinkamais ir •manomais jos ypatingomis teisin•mis, ekonomin•mis bei politin•mis
aplinkyb•mis.

Pavyzd iui, Belgijoje, kuri yra federalin• s•junga, kur •galiojimai reguliuoti aplinkos apsaug•
yra beveik visiškai perduoti regioninei vald iai, kiekvienas regionas •gyvendina ES •statymus
atskirai. Pranc•zijoje perkeltos ES direktyvos yra •trauktos • Aplinkos Apsaugos Kodeks•,
kuriuo siekiama suvienodinti esamus aplinkos apsaugos teis•s aktus, surenkant juos • vien•
•statymin• sistem•.

Priemoni• pasirinkim• taip pat gali apspr•sti reikalavimo forma arba ES teis•s akt• tipas. ES reglamentai,
pavyzd iui, tiesiogiai taikomi Valstyb•ms nar•ms ir negali b•ti perkeliami • nacionalinius •statymus. Jeigu
direktyva
draud ia
kok•
nors
veiksm•
(tam
tikr•
med iag•,
toki•
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kaip asbestas arba sunkieji metalai gaminiuose, naudojim• ar išmetim•), joje pateikiami nustatyti
reikalavimai. Ta•iau jeigu direktyvoje nustatomos ribin•s reikšm•s (82/884/EEC d•l švino ore ribin•s
reikšm•s), kaip tikslai, kuriuos reikia pasiekti, bet Valstyb•s nar•s paliekamos laisvai nuspr•sti, kaip juos
pasiekti, reikalavimas tampa lankstesnis.

2.3 Atsakinga institucija arba institucijos
Ma iausiai viena institucija nacionaliniu lygiu turi prisiimti vis• atsakomyb• u ES •statym• •gyvendinim•
ir b•ti Europos S•jungos pašnekov•. Nacionalin• ‘atsakinga institucija’ taip pat turi b•ti federalin•se
valstyb•se, kur did ioji teis•s akt• dalis priimama ir •gyvendinama regionin•s vald ios lygiu. Atsakingomis
institucijomis, ypa• jei pagal aplinkos apsaugos direktyvas jos turi leidim• išdavimo arba vykdymo gali•,
tur•t• paprastai b•ti valstybin•s •staigos arba kokios nors r•šies agent•ros.
Kompetencij• galima padalinti kelioms institucijoms tame pa•iame lygyje arba skirtinguose lygiuose.
Pavyzd iui, Valstybini• •moni• ministerija gali b•ti atsakinga u direktyvos d•l poveikio aplinkai vertinimo
•gyvendinim•. Vietin•s, regionin•s ir nacionalin•s institucijos visos gali b•ti kompetentingos išduoti
aplinkos apsaugos leidimus, kontroliuojan•ius emisijas • or•, vanden• arba dirv•. Monitoringas ir
vykdymas gali b•ti iš dalies arba visiškai deleguoti regioninei arba vietinei vald iai.

2.4 Institucijos, administravimas ir finansavimas
Praktinis nauj• teis•s akt• taikymas reiškia, kad gali reik•ti keisti institucijas, tvark• ir normas. Atsakingos
ministerijos ir institucijos tur•t• atsi velgti • šiuos institucinius poreikius, administravimo ir vykdymo
finansavim• bei investicijas. Paprastai naudojamos pereinamosios nuostatos laipsniškai •traukti esamas
pramon•s •mones ar veikl• • naujos reguliacin•s sistemos sfer•, tokios kaip nuotek• valymo nuostatos
reikalavimai, kurie iki 2000 m. •vedami etapais.
Turi b•ti apsvarstyti skirting• •gyvendinimo variant• kaštai ir nauda. Reik•t• •vertinti finansavim•,
reikaling• administravimui ir investavimui, kad b•t• pagerinta aplinkos kokyb•, ir metodus, kuri• pagalba
galima gauti reikiam• finansavim•.

2.5 Vykdymas
D•mesys vykdymui Europos S•jungoje auga ir d•l Valstybi• nari• nelygaus •gyvendinimo problem•, ir d•l
pripa inimo, kad atitikimo problem• gali kilti net tose šalyse, kurios turi s•lyginai grie tus •statymus ir
tvark•.
Tod•l asocijuotosios šalys tur•t• imtis vis• reikiam• priemoni• gerinti savo monitoringo ir kontrol•s
mechanizmus, pavyzd iui, stiprindamos savo inspekcij• sistem• ir taikydamos administracines bei
teismines priemones, siekiant u tikrinti, kad j• aplinkos apsaugos teis•s aktai b•t• tinkamai •gyvendinami ir
galiausiai vykdomi.
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2.6 Suinteresuot• grupi• ir asmen• konsultavimas
Atsakingai Ministerijai tur b•t atrodys naudinga konsultuotis su suinteresuotomis grup•mis tiek perk•limo,
tiek •gyvendinimo procese, kad b•t• ir •vardintos potencialios problemos bei j• išvengta, ir gauta parama iš
grupi•, kurios susijusios su nacionaliniais •statymais ir tvarka arba kurioms jie taikomi. Tai gali b•ti
vyriausyb•s departamentai, vietin• ir regionin• vald ia, pramon•s, nevyriausybin•s organizacijos ir
kaimynyst•je esan•ios grup•s.

2.7 ES teis•s akt• aproksimacijos ingsniai
Daugelis ingsni•, kuriuos Valstyb•s nar•s •prastai atlieka aproksimacijos procese, yra tokie patys visoms
direktyvoms ir reglamentams. Jie išvardinti kituose puslapiuose drauge su kai kuriais konkretesniais
klausimais, kuriuos reikia spr•sti nacionalini• teis•s akt• derinimo su Europos S•jungos teis•s aktais
procese.
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ES Direktyv• Aproksimacijos ingsniai
1 ingsnis. Nustatyti •statymo tip• ir reikalavimus
1. Koks tipas: direktyva, reglamentas, sprendimas?
2. Kokie jo tikslai?
3. Koki• reikia atsaking• institucij•?
4. Koki• informacij• reikia surinkti ir pateikti Komisijai?
5. Kokio reikia planavimo?
6. Koki• reikia mokslo ar technikos ini•?
7. Kokia reikalinga konsultacij• tvarka?
8. Koki• reikia investicij•?

2 ingsnis. Nustatyti savo nacionalines alternatyvas
1. Kurie (ES teis•s akt•) reikalavimai leid ia rinktis?
2. Kurie reikalavimai neleid ia rinktis?
3. Nacionaliniai •statymai ar administracin•s priemon•s?
4. Nauji ar papildyti teis•s aktai?
5. Nacionalini• teisini• priemoni• turinys?
6. Kokie kaštai ir nauda ekonomikai ir aplinkai?
7. Kuriems sektoriams teks kr•vis?
8. Kaip reik•t• organizuoti per•jim• prie nauj• reikalavim•: galutiniai terminai, per•jimo etapai,
•gyvendinimo programos, investicijos ir ataskaitos

3 ingsnis. Nustatyti, kaip bus •gyvendinami ir vykdomi nacionaliniai •statymai
1. •gyvendinimas centriniu, regioniniu ar vietiniu lygiu? Personalo ir techniniai poreikiai?
2. Koki• reik•s •galiojim• pareig•nams?
3. Kokio reikia koordinavimo ir konsultacij• tarp reguliuojan•i• •staig•?
4. Koks informacijos, nurodym• ir mokymo poreikis?
5. Skirting• •gyvendinimo alternatyv• kaštai ir nauda?
6. Kokio finansavimo reikia administravimui? investavimui?
7. Kaip bus kompensuojami kaštai ir gaunamas finansavimas?
8. Kokio reikia monitoringo?
9. Kas atliks monitoring•? Ar jiems reikia mokymo, personalo, •rangos?
10. Kokios tur•t• b•ti taikomos nuobaudos? Kaip jos bus taikomos (administracin•s, teismin•s)?
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4 ingsnis. Nustatyti informavimo ir konsultacij• tvark•
1. Su kuo reikia konsultuotis? Vyriausyb•s departamentai, vietin•s ir regionin•s institucijos, pramon•s,
nevyriausybin•s organizacijos, kaimynyst•je esan•ios grup•s?
2. Kokios reikia konsultacij• formos?
3. Kokiame proceso etape?
4. Kiti galimi vaidmenys organizacij•, esan•i• u nacionalin•s vyriausyb•s rib•?

5 ingsnis. Nustatyti •gyvendinimo Program•
1. •statym• leidimo tvarkaraštis
2. Pasirengimas administracini• taisykli•, dekret• ir kt. •gyvendinimui
3. Biud eto planas
4. Institucijos, personalas ir ištekliai
5. Mokymas, informacin•s priemon•s, susitikimai su suinteresuotomis vyriausybin•mis •staigomis,
pramon•s •mon•mis, visuomene, etc. ir bendravimas
6. Investicijos
7. Eksploatacin•s išlaidos
8. Monitoringas
9. Informacijos rinkimas ir perdavimas
10. Vykdymas
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3.

APROKSIMACIJA IR EUROPOS S•JUNGOS
10

APLINKOS APSAUGOS •STATYM• FORMOS
3.1 Europos Bendrijos Sutarties vaidmuo aproksimacijos procese

EB Sutarties 130r straipsnyje nustatomi kai kurie bendrieji aplinkos apsaugos politikos principai, ta•iau j•
nereikia tiksliai perkelti • nacionalinius •statymus aproksimacijos tikslais. Jie padeda suprasti ES aplinkos
apsaugos politikos ir •statym• tikslus bei aiškinti ir priartinti atskirus ES teis•s aktus.
ES aplinkos apsaugos •statymai turi tiksliai remtis viena arba daugiau Sutarties nuostat•, o aplinkos
apsaugos srityje labiausiai paplitusios yra pateiktos 100a (su Vieninga Rinka susij• teis•s aktai,
svarb•s aplinkos apsaugai) ir 130s (grynai aplinkos apsaugos) straipsniuose. Siekiant
aproksimacijos, aptariam• ES •statym• teisinio pagrindo svarba vis• pirma yra ta, kad jis tur•s
poveik• šalies galimyb•ms •vesti grie tesnes aplinkos apsaugos normas u tas, kurios yra
aptariamuose ES •statymuose.

Pavyzd iui, jeigu direktyva priimta pagal 130s straipsn•, valstyb•s nar•s turi daugiau
galimybi• priimti grie tesnes nacionalines priemones, negu kad ji b•t• priimta pagal 100a
straipsn•.

3.2 Direktyvos
Dauguma ES aplinkos apsaugos •statym• yra direktyvos. Tai teis•s forma, b•dinga Europos S•jungai. Jos
•pareigoja Valstybes nares ir kartu yra pakankamai lanks•ios, kad gal•t• atsi velgti • skirtingas teisines ir
administracines tradicijas. Nacionalin•s teisin•s ir administracin•s sistemos derinimo alternatyva ir b•das
paliekami laisvai pasirinkti Valstybei narei. ( r. 4 Skirsn• toliau).
Direktyvos privalomos visoms Valstyb•ms nar•ms, bet jose gali b•ti nevienodi reikalavimai, kuriais
atsi velgiama • kiekvienos Valstyb•s nar•s skirtingas aplinkos ir ekonomines s•lygas.

Pavyzd iui, Direktyvoje d•l dideli• kur• deginan•i• •moni• nustatomi skirtingi emisij• iš

10

Europos Sàjunga ar Europos Bendrija? Politikos ir ástatymø leidybos dokumentuose bus sutinkamos
nuorodos ir á Europos Sàjungà, ir á Europos Bendrijà. Egzistuoja abu dariniai. Maastrichto Sutartis
sukûrë Europos Sàjungà, kad Valstybës narës iðreikðtø platesnius politinius siekius. Europos Sàjunga
apima ir Europos Bendrijà (kurios ágaliojimai ir institucinis organizavimas iðdëstyti Europos Bendrijos
Sutartyje) drauge su platesniais mechanizmais, skirtais politikos plëtojimui ir koordinavimui tarp Valstybiø
nariø, apraðytais Maastrichto Sutartyje.
Aplinkos apsaugos teisës aktø teisinis pagrindas yra EB Sutartis, o Europos Bendrija yra teisëtas darinys,
ratifikuojantis tarptautines konvencijas. Daugeliu atvejø tos paèios organizacijos (Valstybës narës,
Europos Komisija, kt.) veiks ir Sàjungoje, ir Bendrijoje. Pagrindinis skirtumas tas, kad tik Europos
Bendrijoje galima priimti teisës aktus, privalomus Valstybëms narëms. Taigi, grieþtai kalbant, remtis
reikëtø Europos Bendrijos, o ne Europos Sàjungos teisës aktais. Taèiau kad bûtø paprasèiau, ðiame
Vadove vartojama Europos Sàjungos sàvoka, siekiant apibrëþti ir politikà, ir teisæ.
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kiekvienos Valstyb•s nar•s ma inimo tikslai ir kai kurioms ekonomiškai ma iau
išsivys•iusioms šalims netgi leid iama emisijas padidinti.

Bendrosiose direktyvose nustatomi teis•s akt• bendrieji principai, tvarka ir reikalavimai skirtinguose
sektoriuose. Kol kas jie priimti oro ir atliek• sektoriams, o vandens sektoriui pateikti pasi•lymai. Kitos
‘dukterin•s’ direktyvos kiekviename sektoriuje turi atitikti visuotinius bendrosios direktyvos reikalavimus.
ES teisini• tekst• strukt•ros supratimas yra gyvybiškai svarbus kuriant veiksmingas aproksimacijos
strategijas. Bendros šio dalyko gair•s pateikiamos 1 Priede.

3.3 Reglamentai
Apie 10% ES aplinkos apsaugos •statym• yra reglamentai. Reglamentai tiesiogiai privalomi Valstyb•ms
nar•ms ir yra viršesni u visus prieštaraujan•ius nacionalinius •statymus. Valstyb•s nar•s negali reglament•
nuostat• perkelti • nacionalinius •statymus, netgi jei nacionaliniai •statymai visiškai tokie pat kaip
11
konkretus reglamentas.
Tod•l reglamentai daugiausiai nepatenka • aproksimacijos proces• ir •sigalioja stojan•iose šalyse stojimo
dien•. Vis d•lto aplinkos apsaugos reglamentai reikalauja tolimesni• nacionalini• •gyvendinimo priemoni•,
ir tod•l j• negalima visiškai nepaisyti prieš stojant.

Pavyzd iui, • priemoni•, kuri• šalys turi imtis, tipus •eina atsaking• institucij• paskyrimas
tikrinti ir kontroliuoti prekyb• grie tai ribojamomis chemin•mis med iagomis arba
nykstan•iomis r•šimis, vadov• ir pranešim• blank• leidyba arba nacionalini• sankcij• u
•statymo pa eidimus skyrimas.

11

Ðis perkëlimo draudimas kyla ið to, kad reglamentus turi taikyti nacionaliniai teismai ir nacionalinës
administracinës ástaigos; bet koks perkeliantis nacionalinës teisës aktas prieðtarautø konkreèiam
reglamentø teisiniam pobûdþiui pagal EB Sutartá.
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1 Lentel•. Trys privalom• ES teis•s akt• formos
Direktyvos

Reglamentai

Sprendimai

1.

•sigalioja direktyvoje
nurodyt• dien• arba 20-•j•
dien• nuo paskelbimo
Official Journal; tai
•pareigoja Valstybes
nares aproksimacijai

1.

•sigalioja direktyvoje
nurodyt• dien• arba 20-•j•
dien• nuo paskelbimo
Official Journal;

1.

•sigalioja pranešus tai šaliai,
kuriai jie skirti

2.

yra da niausiai
naudojamos ES aplinkos
apsaugos teis•je

2.

naudojami kai reikia
vieningos sistemos:
Fond•, institucij•;
savanorišk• ES schem•,
toki• kaip eko enklas;
gaminio arba prekybos
reguliavimo (nykstan•ios
r•šys, atliek•
transportavimas)

2.

naudojami apibr• ti smulkius
administracinius reikalavimus
arba atnaujinti techninius
Reglament• ar Direktyv•
aspektus

3.

Valstyb•s nar•s turi
priimti •statymus,
po•statyminius aktus ir
tvark•, kad •gyvendint•
direktyv• iki perk•limo
dienos; tai paprastai dveji
metai nuo •sigaliojimo
dienos.

3.

Valstyb•s nar•s turi
•steigti institucijas ir
tvark•; jos tur•t•
panaikinti
prieštaraujan•ias
nacionalines nuostatas

3.

glausta sfera ir taikymas

4.

•sigalioja praktinio
taikymo dien•, t• pa•i•
kaip ir perk•limo dien•,
jei pa•ioje direktyvoje
konkretiems veiksmams
n•ra nurodyta(-os) kita(os) data(-os). Kai kurios
direktyvos gali •sigalioti
tiesiogiai, jei Valstyb•
nar• j• neperkelia •
nacionalin•s teis•s aktus.

4.

tampa tiesiogiai
privalomi j• •sigaliojimo
dien•

4.

tampa privalomi šalims,
kurioms jie skirti, j•
•sigaliojimo dien•
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Reglamentai paprastai turi apibr• t• tiksl• ir yra naudojami kai svarbu, kad Valstyb•s nar•s taikyt• tiksliai
12
tuos pa•ius reikalavimus. Kai kuriuose sektoriuose , tokiuose kaip atliekos ir chemin•s med iagos, ES
•statymai yra reglament• ir direktyv• derinys. Svarbu analizuoti reglament• poveik•, kad b•t• išsiaiškinta,
koki• veiksm• reik•s imtis, norint priartinti atitinkamas direktyvas.

3.4 Sprendimai
Sprendimai yra atskiri •statyminiai aktai, visiškai privalomi šalims, kurioms jie skirti. Jie skiriasi nuo
reglament• ar direktyv• tuo, kad j• pob•dis paprastai yra labai konkretus. Jie re•iau sutinkami aplinkos
apsaugos srityje. Aplinkos apsaugos reglamentai ir direktyvos da nai suteikia Komisijai •galiojimus
priimti sprendimus d•l j• •gyvendinimo.

Pavyzd iui, Komisija gali pataisyti atliek• s•rašus pagal reglament• d•l tarpvalstybinio atliek•
perve imo, nustatyti formas ir dokument• reikalavimus bei kitus administracinius reikalus.
Komisija yra pri•musi kelet• sprendim•, nustatan•i• ES eko enklo suteikimo skirtingoms
gamini• grup•ms s•lygas.

3.5 Europos Teismo vaidmuo
Europos Teismas turi aukš•iausius •galiojimus teisiškai aiškinti Sutart• ir ES teis•s aktus. Per paskutinius
dešimt met• Teismas pri•m• vis didesn• skai•i• sprendim• d•l ES aplinkos apsaugos •statym• aiškinimo ir
Valstybi• nari• atliekamos j• aproksimacijos Vieningos Rinkos steigimo kontekste. Jis taip pat nustat•
direktyv• perk•limo principus.
Tod•l sudarydamos smulki• aplinkos apsaugos aproksimacijos strategij•, šalys tur•t• atid iai apsvarstyti ši•
sprendim• poveik• direktyv• aiškinimui ir aproksimacijos metodams.

12

Pavyzdþiui, reglamentas, ágyvendinantis Bazelio Konvencijà dël tarpvalstybinio atliekø perveþimo ir
Bendràjà Atliekø Direktyvà; direktyvos dël pavojingø cheminiø medþiagø bei preparatø klasifikavimo ir
þenklinimo ir reglamentas dël draudþiamø ar grieþtai ribojamø cheminiø medþiagø eksporto ir importo.
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4. PERK•LIMO PRINCIPAI
Šiame skirsnyje pateikiamos kai kurios bendrosios gair•s ir atsakoma • kai kuriuos da nus klausimus apie
ES aplinkos apsaugos teis•s akt• aproksimacijos proces•. Yra keletas esmini• princip• ir reikalavim•,
kuriais reikia remtis aproksimacijos ir •gyvendinimo procese ir kurie daugiausia kyla iš Europos Teismo
precedentin•s teis•s d•l kokios nors Valstyb•s nar•s nesugeb•jimo tinkamai •gyvendinti koki• nors
direktyv•. Europos Teismo sprendimai yra teisiškai privalomi, nors jie aiškiai neišd•stomi Sutartyje ar
pa•iose direktyvose.
Konkre•iau kiekviena direktyva ar reglamentas aptariami šio Vadovo 2 Dalyje.

4.1

Ar gali vyriausyb• naudoti neprivalomas administracines priemones
konkre•ios direktyvos tikslams pasiekti?

Ne. Nors Sutartis atrodo suteikia pla•i• laisv• panaudot• perk•limo priemoni• at vilgiu, Teismas laiko, kad
r•mimasis neteisiniais perk•limo metodais prieštarauja direktyv• privalomam teisiniam pob•d iui. Šis
principas ypa• svarbus toms šalims, kurios tradiciškai remiasi administracin•mis priemon•mis,
vykdydamos aplinkos apsaugos politik•.
Jei kokia nors direktyvos nuostata numato •steigti bendr•sias programas arba pasiekti bendruosius tikslus,
teisiškai privalomi Aplinkos Apsaugos Susitarimai tarp valstyb•s institucij• ir pramon•s gali b•ti tinkama
•gyvendinimo priemon•. (Palyginti Komisijos 1996.11.27 Pranešim• d•l Aplinkos Apsaugos Susitarim•,
COM(96)591 ir 1996.12.21 Komisijos Rekomendacij• 96/733/EC, OJ L 333/59).
Nuostatos, •pareigojan•ios Valstybes nares rinkti informacij• ir pateikti pranešimus, neb•tinai turi b•ti
perkeliamos • Valstybi• nari• privalomus nacionalinius teis•s aktus.

4.2 Ar reikia priimti naujus nacionalinius teis•s aktus?
Neb•tinai. Šalys gali naudoti esamus nacionalinius •statymus ar pataisyti esamus •statymus, nor•damos
•gyvendinti konkre•i• direktyv•. Ta•iau retai esamas •statymas yra geras atitikmuo, ir patirtis rodo, kad
neprotinga remtis esamais teis•s aktais, jeigu j• atitikimas neparodytas smulkiai lyginant kiekvien•
nacionalini• •statym• nuostat• su konkre•ios ES direktyvos nuostatomis.

Pavyzd iui, 1985 m. Pranc•zija praneš• Komisijai, kad jos 1977 m. •statymas d•l poveikio
aplinkai vertinimo tenkina Direktyvos 85/337/EEC reikalavimus, ta•iau v•liau tur•jo pakeisti
•statym•, kad juos atitikt•.
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4.3

Ar reikia konkre•ios direktyvos tikslias s•lygas perkelti • nacionalinius
teis•s aktus?

Ne. Direktyvos sudaromos taip, kad suteikt• šiek tiek lankstumo Valstyb•ms nar•ms, ir pa odinis
perk•limas n•ra esminis, jeigu konkre•ios direktyvos reikalavimus atitinka nacionaliniai •statymai. Ta•iau
šalys turi b•ti labai atid ios, kad nacionalini• •statym• kalba visiškai atspind•t• konkre•i• direktyv•. Kai
kurios Valstyb•s nar•s faktiškai naudoja pa odinio perk•limo praktik• ( inom• kaip ‘perrašymas’), kad
išvengt• neatitikimo problem•. Ši praktika turi sav• pavoj•: perk•limas be j• sekan•i• teisini• ir
administracini• priemoni• u tikrinti konkre•ios direktyvos veiksming• •gyvendinim• ir vykdym• nebus
pakankamas. Kartais, norint praktiškai pasiekti konkre•ios direktyvos reikalaujam• rezultat•, reikia
smulkiau aprašyti perkeliamus teis•s aktus negu yra pla•iai suformuluoti direktyvos •sipareigojimai. Tai
daryti reikia labai atsargiai, kad neb•t• apribota direktyvoje esan•i• •sipareigojim• sfera.
Ypa• svarbu u tikrinti, kad konkre•ios ES direktyvos apibr• imai b•t• pa odiškai ir ištisai perkeliami •
nacionalinius teis•s aktus, skirtus •gyvendinti t• direktyv•.

4.4

Ar vyriausyb•s gali rinktis sankcijas vykdyti direktyvas perkelian•ius
nacionalinius •statymus?

Taip. Direktyvos paprastai Valstyb•ms nar•ms suteikia laisv• pasirinkti sankcijos form•. Tik retai jos
netgi nustato, kad koki• nors direktyv• •gyvendinan•io •statymo pa eidimui turi b•ti taikomos civilin•s arba
baud iamosios nuobaudos. Ta•iau ši laisv• n•ra absoliuti:
• Pasirinkta nacionalin•s sankcijos forma turi b•ti veiksminga, kad u tikrint• konkre•ios
direktyvos tikl• pasiekim•.
• Neturi b•ti skirtumo tarp sankcij•, priimt• direktyvas •gyvendinan•ioms priemon•ms, ir sankcij•,
nustatyt• pagal atitinkamus nacionalinius teis•s aktus - pavyzd iui, aplinkos apsaugos
pa eidimas pagal nacionalinius •statymus netur•t• tur•ti per daug grie t• sankcij• lyginant su
pa eidimu pagal nacionalin• •statym•, kuris perkelia ES direktyvos palyginam• reikalavim•.

Pavyzd iui, nuobauda u emisij• rib• išmetimams • vanden• pa eidim• tur•t• b•ti palyginama,
ne i•rint to, ar toms išmetim• riboms taikoma kokia nors ES direktyva ar ne.

4.5 Ar šalys gali priimti grie tesnes nacionalines aplinkos apsaugos normas?
Kartais. EB Sutartis leid ia šalims priimti - arba išlaikyti - nacionalines aplinkos apsaugos normas ir
reikalavimus, kurie yra grie tesni u esan•ius ES aplinkos apsaugos teis•s aktuose. Ta•iau ši
laisv• n•ra absoliuti.
Kai kuriose ES aplinkos apsaugos direktyvose aiškiai leid iama Valstyb•ms nar•ms - arba jos skatinamos imtis grie tesni• priemoni•. Tai yra, jose nustatomos minimalios, o ne maksimalios suderinimo normos.
Tai da nai pasitaiko išmetim• • or• arba vanden• ribin•s reikšm•s ar aplinkos kokyb•s norm• atveju.
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Pavyzd iui, ES direktyvose d•l oro ir vandens kokyb•s da nai nustatomos privalomos tam
tikr• teršal• ribin•s reikšm•s, kurias papildo Orientacin•s Reikšm•s, nustatan•ios aplinkos
kokyb•s tikslus, kuriuos Valstyb•s nar•s tur•t• stengtis pasiekti.

Jeigu ES aplinkos apsaugos direktyvos grind iamos EB Sutarties 100a straipsniu (vieninga rinka), kokia
nors Valstyb• nar• gali, jei ji gavo išankstin• Komisijos pritarim• ir parod•, kod•l jai reikia grie tesni•
aplinkos apsaugos priemoni•, taikyti grie tesnes aplinkos apsaugos priemones.
Jeigu ES aplinkos apsaugos teis•s aktai grind iami Sutarties aplinkos apsaugos nuostatomis (130r, s ir t
straipsniais), šalys turi platesnes teises priimti grie tesnes priemones. Apie šias priemones turi b•ti
pranešama Komisijai (bet ne iš anksto), ir jos negali b•ti u sl•pta prekybos apribojimo forma arba negali
savavališkai diskriminuoti kitos Valstyb•s nar•s preki• ar paslaug•. Jeigu 130s straipsniu grind iamoje
kokioje nors ES direktyvoje ar reglamente siekiama visiškai reguliuoti koki• nors veiklos srit•, toki• kaip
tarpvalstybinis atliek• perve imas, šalys tur•t• b•ti labai atsargios •vesdamos grie tesnes priemones.

4.6

Ar vyriausyb• turi visišk• laisv• nurodyti geografines sritis pagal aplinkos
apsaugos direktyvas?

Ne. Daugelyje aplinkos apsaugos direktyv• Valstyb•s nar•s raginamos nurodyti sritis savo teritorijoje
pagal konkre•ioje direktyvoje duotus kriterijus, kurioms bus taikomi tos direktyvos reikalavimai.
Pavyzd iui tokios: buveini• apsaugos sritys, jautrios ir ma iau jautrios sritys pagal Direktyv• d•l miesto
nuotek• valymo ir sritys, kur oro kokyb• neatitinka ES norm•. Paprastai apie šias sritis turi b•ti pranešama
Europos Komisijai, ir turi b•ti priimami j• apsaugos ar gerinimo planai.
Nors konkre•ioje direktyvoje pateikti kriterijai gali palikti šiek tiek laisv•s Valstyb•ms nar•ms toki• sri•i•
nustatyme, nesugeb•jimas teisingai taikyti tuos kriterijus, pavyzd iui, taikant neteis•tus ekonominius
motyvus nustatymo metu, gali pridaryti tos Valstyb•s nar•s vyriausybei b•dos su Europos Komisija ir
galiausiai su Europos Teismu.
Galioja šie bendrieji principai:
• Nustatyti turi atsakinga nacionalin• institucija atitinkamai teisiškai privaloma forma, nepaisant
to, ar pasi•lym• pateik• kita institucija, ar ne.
• Konkre•ioje direktyvoje nurodyti nustatymo kriterijai turi b•ti kruopš•iai taikomi.
• Vyriausyb•s turi b•ti ypa• atsargios, leisdamos, kad pašaliniai veiksniai daryt• •tak• nustatyt•
sri•i• pasirinkimui. D•l po tam tikro nustatymo galin•i• atsirasti išlaid• apsaugai ar aplinkos
gerinimui bus vykdomas spaudimas nustatyti kiek •manoma ma iau ir nedideli• sri•i•. Ta•iau
ekonominiai ar kitokie ne aplinkos apsaugos motyvai negali b•ti taikomi, nebent juos specialiai
numatyt• konkreti direktyva.
Bus vertinga per i•r•ti praktik• t• Valstybi• nari•, kuriose n•ra prieštaravim•, ir patikrinti Teismo
sprendimus.
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Pavyzd iui, pagal Direktyv• 85/203/EEC Valstyb•s nar•s gali nustatyti emesnes u
direktyvoje esan•ias ribines reikšmes zonose, kuriose jos laiko esant reikalingu apriboti
numatom• azoto dioksido taršos padid•jim• d•l miest• ar pramon•s pl•tros, arba u kirsti jam
keli•.

4.7

Ar aproksimacija taikoma reglamentams?

Grie tai kalbant, ne, bet šalys vis viena turi imtis tam tikr• administracini• ingsni• •gyvendinti
reglamentus. Aplinkos apsaugos sektoriuje yra keletas labai svarbi• reglament•, kuriais, pavyzd iui,
•gyvendinama tarptautin•s prekybos atliekomis ir nykstan•iomis r•šimis kontrol• bei Eko-Vadybos ir
Audito Schema. Šie ne•sigalios stojan•iose šalyse iki stojimo datos, ir nereikia - arba iš tikr•j• neleid iama
- j• perkelti • nacionalinius •statymus.
Ta•iau šalys tur•t• inoti, kad:
• Kai kuriuose reglamentuose reikalaujama nustatyti ar •steigti institucijas ar •staigas j•
•gyvendinimui; t• galima padaryti administracine tvarka arba dekretu.
• Kai kuriuose j• aiškiai reikalaujama iš šali• nurodyti nuobaudas nacionaliniuose •statymuose civiliniame ar baud iamajame kodekse, pavyzd iui - u prieštaravim• konkre•iam ES
reglamentui. Netgi jei n•ra tokios aiškios nuostatos, turi b•ti veiksmingos nacionalin•s
sankcijos u tikrinti atitikim• tiems reglamentams.
Taigi šalys tur•t• u tikrinti, kad iki stojimo datos b•t• reikiamos administracin•s ir institucin•s priemon•s ir
kad visi besidubliuojantys ar prieštaraujantys nacionaliniai •statymai b•t• panaikinti.
Jeigu ES teis•s aktus kokiame nors aplinkos apsaugos sektoriuje sudaro direktyv• ir reglament• derinys,
šalys turi ypa• r•pintis, kad nacionalin•s priemon•s, •gyvendinan•ios konkre•i• direktyv•, b•t• visiškai
integruotos ir neprieštaraut• ES reglamentams.
Reglamentams •gyvendinti yra ma iau ingsni• nei direktyvoms. Jie išd•stomi kitame puslapyje:
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Reglament• •gyvendinimo ingsniai

1. Nustatyti nacionalin• atsaking• institucij• ar institucijas konkre•iam reglamentui •gyvendinti
2. Nustatyti, koki• reikia (jei reikia) teis•s akt• (pvz., nustatyti sankcijas arba paskirti atsakingas
institucijas).
3. Sudaryti •statym• leidybos tvarkarašt• (jei reikia).
4. Atitinkamoms institucijoms parengti administracines instrukcijas ir tvark•.
5. Konsultuotis su kitais suinteresuotais vyriausyb•s departamentais ir grup•mis, kurias •takoja konkretus
reglamentas (pvz., importuotojai ir eksportuotojai; svarbiausios pramon•s šakos; aplinkos apsaugos
organizacijos)
6. Par•pinti personal• ir išteklius.
7. Mokyti personal•.
8. Pranešti susijusiems pramon•s sektoriams ir bendrov•ms apie reikalavimus.
9. Suinteresuotoms grup•ms pateikti atitinkamus dokumentus, anketas ir pa ymas.
10. Po •stojimo steb•ti •gyvendinim• ir prireikus pranešti kitoms Valstyb•ms nar•ms bei Europos
Komisijai.
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2 DALIS
ES APLINKOS APSAUGOS TEIS•S AKT•
AP VALGA

•VADAS
2 Dalyje pateikiamos trumpos kiekvieno sektoriaus direktyv• ir reglament• santraukos, diagramos,
vaizduojan•ios ryš• tarp teis•s akt• kiekviename sektoriuje, ir kai kurie veiksmai, kuri• reikia imtis j•
visiškam ir veiksmingam •gyvendinimui po bendr•j• ingsni•, nurodyt• 1 Dalies 11-12 puslapiuose ir 22
puslapyje.
Kai kurie pasi•lymai d•l šiuo metu svarstom• direktyv• taip pat •traukti, kadangi jie taps labai svarbiais
elementais b•simoje ES aplinkos apsaugos •statym• strukt•roje.

A.

HORIZONTAL•S TEIS•S AKTAI

Teis•s aktai gali b•ti vadinami ‘horizontaliais’, kai jie susij• su bendraisiais aplinkos apsaugos valdymo
klausimais, o ne su atskirais sektoriais, gaminiais ar emisij• tipais. Trys šios kategorijos direktyvos
nustato informacijos apie aplink• ir plat• mogaus veiklos, daran•ios poveik• aplinkai, spektr•, rinkim• ir
vertinim•. Informacija gali b•ti pasi•lyt• projekt• poveikio aplinkai vertinimo forma, taip pat kaip
visuomen•s pri•jimo prie informacijos apie aplink• galimyb•s arba kaip reikalavimai ir tvarka ataskaitoms
apie aplinkos apsaugos direktyv• •gyvendinim•.
Did iausi• reikšm• turi tiksli informacija apie aplink• ir mogaus veiklos pasekmes, kadangi ji yra
pagrindas aplinkos apsaugos reglament• ir politikos pl•tojimui, •gyvendinimui, monitoringui ir vykdymui.
Ji taip pat yra pagrindas visuomen•s dalyvavimui aplinkos apsaugos sprendim• pri•mime ir tod•l
stipresn•ms demokratin•ms institucijoms.
Direktyvoje d•l Pri•jimo prie Aplinkos Apsaugos Informacijos siekiama suteikti galimyb• visuomenei
gauti informacij• apie aplinkos apsaug•, kuri• turi valstybin•s institucijos ar vyriausyb•s kontroliuojamos
•staigos, atsakingos u aplinkos apsaug•. Ji remiasi pla•iu informacijos, kuri turi b•ti prieinama asmenims
be jokio pateisinimo, apibr• imu. Ji reikalauja periodišk• Valstybi• nari• ataskait• apie ‘aplinkos b•kl•’.
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Iki šios direktyvos pri•mimo ma ai Valstybi• nari• tur•jo tvark•, specialiai skirt• aplinkos apsaugos
informacijai, nors daugelis j• tikrai tur•jo teis•s aktus, susijusius su administracine informacija. Kai kurios
valstyb•s netur•jo speciali• teis•s akt• d•l pri•jimo prie administracin•s informacijos.
Direktyvoje d•l Poveikio Aplinkai Vertinimo (PAV) reikalaujama, kad prieš gaunant vyriausyb•s
pritarim•, kai kurie pl•tros projektai turi pereiti potencialaus poveikio aplinkai vertinimo proces•.
Direktyvoje d•l Ataskait• apie Aplinkos Apsaugos Direktyv• •gyvendinim• suvienodinama ir siekiama
gerinti valstybi• nari• ataskaitas Komisijai.

A.1

Poveikio Aplinkai Vertinimas

Direktyva 85/337/EEC d•l kai kuri• valstybini• ir priva•i• projekt• poveikio aplinkai vertinimo neseniai
buvo papildyta Direktyva 97/11/EC, kurios nuostatos turi b•ti perkeltos ir •gyvendintos iki 1999 m. kovo
m•n. Šie pakeitimai yra ne tiek papildymas, kiek transformacija, kuria siekiama •veikti originalo
silpnybes, ypa• kai kalbama apie tai, kokie projekt• tipai turi b•ti vertinami ir koki• informacij• reikia
•traukti • vertinimus. Direktyvoje išreiškiamas •sp•jamasis po i•ris • aplinkos apsaug•, reikalaujant, kad
prieš gaunant kokios nors vyriausybin•s •staigos sutikim•, ym• poveik• aplinkai galintys tur•ti pl•tros
projektai b•t• vertinami galim• pasekmi• aplinkai at vilgiu.
Kai kurioms projekt•, išvardint• direktyvos I Priede, kategorijoms visuomet taikomas reikalavimas vertinti
poveik• aplinkai. Kitos, išvardintos II Priede, kurios gali tur•ti ym• poveik• aplinkai, turi b•ti vertinamos,
jeigu patenkinami tam tikri konkre•ios Valstyb•s nar•s nustatyti kriterijai.
Si•lytojas poveikio vertinimo pranešimu atsakingai institucijai turi pateikti smulki• atitinkam• informacij•
apie projekt•. Aplinkos apsaugos institucijoms turi b•ti suteikiama galimyb• komentuoti konkret• projekt•
prieš priimant sprendim•. Visuomenei turi b•ti pranešama apie prašym• pl•trai ir pareiškim• apie poveik•
ir leid iama išreikšti savo nuomon•. Atsakingos institucijos sprendimuose turi b•ti atsi velgiama •
vertinimo rezultatus.
Informacija turi b•ti pateikiama kitoms Valstyb•ms nar•ms, kurioms koks nors projektas gali tur•ti
poveik•, o šios gali dalyvauti vertinimo tvarkoje. Tai atitinka pagrindines Jungtini• Taut• Ekonomikos
reikal• komisijos Europai konvencijos d•l poveikio vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espoo
Konvencija) nuostatas.
•gyvendinimo aspektai
1. Nustatyti atsakingas institucijas ir administracin• strukt•r•, kuri• reikia nacionaliniu ir vietiniu lygiais.
Esamos Valstyb•s nar•s labai remiasi PAV reikalavim• •traukimu • em•s naudojimo planavimo teis•s
aktus, suteikiant vietinei vald iai didel• atsakomyb• u •gyvendinim•. PAV tvarka taip pat gal•t• b•ti
•traukta • integruot• taršos prevencij• ir kontrol• •renginiams ir veiklai, kuriems taikoma pastaroji
direktyva.
2. Nacionaliniu lygiu turi b•ti nustatytos rekomendacijos d•l to, koki• informacij• reikia •traukti •
poveikio aplinkai dokument• ir vertinimo bei sprendim• pri•mimo procesus.
Tai pad•s
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standartizuoti tvark• ir išvadas. Jos turi b•ti specialios konkretiems veiklos tipams, pvz. keli•,
gele inkeli•, oro uost•, miest• pl•tra.
3. Pagrindin• rekomendacij• reikšm• yra visuomen•s dalyvavimo modeli• tvarkos k•rimas, norint pasiekti
aiškius sprendim• pri•mimo procesus.
4. Bus svarbu išmokyti, kaip atlikti vertinimo procesus, matavimus, ma inti projekt• padarinius aplinkai
arba u kirsti jiems keli•.
5. U poveikio aplinkai vertinim• apdorojimo administracines išlaidas iš si•lytoj• galima imti priimtinus
mokes•ius.
6. Vengti interes• susikirtimo, kai administracini• ‘atsaking• institucij•’ prašoma pritarti taip pat tiems
projektams, kuri• si•lytojais jos yra.
7. Norint •vertinti konkretaus projekto poveik• aplinkai pagal jo autoriaus surinkt• ir pateikt• informacija,
atsakingai institucijai reik•s b•tin• technini• ir mokslini• ini•.
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PAV Direktyva - •gyvendinimo aspektai

Nacionalini• Teis•s Akt• Sistema

Atsakingos Institucijos (AI)

Teisin• Kontrol•

• Palyginti Direktyvos reikalavimus su esamais
nacionaliniais •statymais
• Nustatyti •statym• spragas
• Alternatyvos:
Vienas pagrindinis •statyminis •rankis (PAV Aktas)
•traukimas • em•s naudojimo planavimo akt•
Esam• teis•s akt• pataisos (pvz. Bendrasis aplinkos
apsaugos aktas)

• Nustatyti AI
• Nacionalinio lygio AI turi atsiskaityti Komisijai u
•gyvendinim•, u tikrinti PAV proces• nuoseklum•,
viešas konsultacijas, apeliacij• tvark•
• Gali b•ti •kuriamos vietinio lygio AI •gyvendinti
projektus su siauresn•m pasekm•m

• Atkreipti d•mes• • ‘projekto’ apibr• imus,
• U tikrinti, kad gaus•s ma i projektai (‘vamzdynas’),
kuriems nereikia PAV, nesudaryt• vieno didelio
projekto, kuriam taikomas PAV. Šiuo atveju reik•t• iš
vis• reikalauti PAV.
• Traktuoti Direktyvos išimtis siaurai.

PAV Tvarka

Dalyviai

Finansiniai Aspektai

• Sukurti nacionalines rekomendacijas PAV tvarkai ir
•prastoms PAV projekt• klas•ms.
• Sukurti nacionalines rekomendacijas PAV
dokumentams.
• Nustatyti grie tas laiko ribas, kad b•t• išvengta
finansini• ir administracini• v•lavimo problem•.
• Apsvarstyti poreik• integruoti PAV ir em•s
naudojimo tvark•.

• U tikrinti, kad visoms šalims, •skaitant vietin• vald i•,
susijusius vyriausyb•s departamentus, pramon•s
atstovus, em•s naudotojus ir visuomen•, b•t•
suteikiama galimyb• komentuoti PAV •statym• ir
administracini• nuostat• projektus.
• U tikrinti visuomen•s dalyvavim• PAV procesuose bei
sprendimuose ir apeliacin• tvark•.

• Projekto si•lytojai moka atskir• PAV proces•,
dokument• ir ekspert• administracines išlaidas.
• Visuomen• moka u ekspert• pareiškimus ir
komentarus; priimtinas dauginimo išlaidas tam
tikromis aplinkyb•mis.
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A.2

Pri•jimas prie Informacijos

Direktyva 90/313/EEC d•l laisvo pri•jimo prie informacijos apie aplink• •pareigoja, kad informacija, kuri•
paprastai saugo viešai atsiskaitan•ios •staigos, b•t• prieinama visuomenei jos prašymu. Atsakymai turi b•ti
pateikiami per nustatyt• laik•, o jei atsisakoma pateikti informacij•, yra apeliacijos teis•. Valstyb•s nar•s
taip pat turi rengti periodiškas ataskaitas apie aplinkos b•kl•.
•gyvendinimo aspektai
1. Raktas • šios direktyvos s•kming• •gyvendinim• yra pusiausvyros tarp slaptumo ir pri•jimo prie
aplinkos apsaugos informacijos nustatymas, ta•iau labiau pasikliauti reik•t• neribotu pri•jimu.
2. Ši direktyva da nai suprantama kaip esminis •rankis garantuojant vyriausyb•s sprendim• pri•mimo
aiškum• ir u tikrinant vyriausyb•s atsiskaitomyb•. Vyriausyb•s tur•t• nustatyti aiški• informacijos
teikimo visuomenei tvark•.
3. Tur•t• b•ti išleistas pri•jimo prie informacijos vadovas, u tikrinant, kad visuomen• j• suprast• ir tur•t• iš
jos naudos. Viena •gyvendinimo priemoni• yra sistema valstybini• registr•, kuriuose nurodomi su
aplinkos apsauga susij• sprendimai ar dokumentai, prie kuri• visuomen• prieina.
4. Susijusioms institucijoms ir asmenims tur•t• b•ti pranešama apie j• •sipareigojimus. • š• parengim•
tur•t• •eiti institucij•, kurios grei•iausiai gaus visuomen•s prašymus d•l informacijos, suvokimo ir
kompetencijos ugdymas.
5. Norint rengti ir leisti periodiškas ataskaitas apie aplinkos b•kl•, reik•t• sudaryti sistem• reikiam•
aplinkos duomen• rinkimui, analizei ir apdorojimui.
6. Jei •statym• laikymosi monitoringu u siima skirtingos institucijos ar •staigos, reik•s •rengti
suvienodintas vidines informacijos sistemas, siekiant u tikrinti, kad reikiami duomenys palyginama
forma b•t• prieinami nacionalinei institucijai, atsakingai u ataskaitas Komisijai.

A.3

Ataskaitos apie Aplinkos Apsaugos Direktyv• •gyvendinim•

Direktyvoje 91/692/EEC, standartizuojan•ioje ir racionalizuojan•ioje ataskaitas apie tam tikr• su aplinkos
apsauga susijusi• Direktyv• •gyvendinim•, siekiama sektoriaus pagrindu racionalizuoti reikalavimus
Valstyb•ms nar•ms perduoti Komisijai informacij•, kurios reikalaujama pagal tam tikras aplinkos
apsaugos direktyvas. Ataskaitos turi b•ti perduodamos kas treji metai, o kiekvienas sektorius turi savo
trej• met• cikl•. Išimtis daroma Direktyvai 76/180/EEC, d•l maudykl•, kuriai toliau reikalaujama metin•s
ataskaitos. Ši• direktyv•, kuri yra integruota • kitas skirtingas direktyvas, turi •gyvendinti Valstyb•s nar•s,
ta•iau jos nereikia perkelti • Valstybi• nari• nacionalinius teis•s aktus.



•gyvendinimo aspektai
1. Per i•r•ti aplinkos apsaugos monitoringo ir informacijos sistemas, u tikrinant, kad reikiama
informacija atitinkama forma b•t• pateikiama jos vertinimui ir perdavimui Europos Komisijai.
2. Jei •statym• laikymosi monitoring• vykdo skirtingos •staigos, •steigti suvienodintas informacijos
sistemas, norint u tikrinti, kad reikiami duomenys b•t• palyginama forma prieinami nacionalinei
•staigai, atsakingai u ataskaitas Komisijai.
3. •pareigoti paruošti ataskait• ir pateikti planavimo bei atsiskaitymo tvarkaraš•ius.

A.4

Europos Aplinkos Apsaugos Agent•ra

Reglamentu EEC/1210/90 buvo •steigta Europos Aplinkos Apsaugos Agent•ra (EAAA), kurios tikslas yra
teikti Europos S•jungai ir Valstyb•ms nar•ms informacij• apie aplink• europiniu lygiu. Šiuo metu šis
reglamentas per i•rimas, r. pasi•lym• d•l patais• reglamento 1997.06.13 COM(97) 282 galutin•.
•gyvendinimo aspektai
1. Reglament• negalima perkelti • nacionalinius •statymus.
2. EAAA ir Valstyb•s nar•s bendradarbiauja aplinkos apsaugos monitoringo ir vertinimo programose, o
taip pat rengiant ataskaitas apie aplinkos b•kl•. Reik•s •vesti atitinkam• monitoringo tvark•. Reik•s
•galioti ir apr•pinti institucijas dalyvavimui EAAA veikloje. Tai galima prad•ti art•jant stojimui,
kadangi EAAA jau sudarin•ja savo bendradarbiavimo program• su tre•iosiomis šalimis.

A.5

LIFE

Reglamentu EEC/1973/92 •kurtas finansinis instrumentas aplinkai, inomas kaip LIFE , kuris remia
Bendrijos politikos “ terš•jas moka” ir papildomumo principus. LIFE finansuoja tik dal• projekto kainos.
•gyvendinimo aspektai
1. Reglament• negalima perkelti • nacionalinius •statymus.
vadovauja Europos Komisija.



LIFE yra subsidij• programa, kuriai

B.

ORO KOKYB•

Oro teršal• šaltini• •vairov• plati, yra tiek mobil•s, tiek stacionar•s šaltiniai. Šiame skirsnyje aprašomi teis•s
aktai, susij• su bendru oro kokyb•s vertinimu ir valdymu, bei teis•s aktai d•l emisij• iš mobili• šaltini•
kontrol•s, t.y. su transportu susijusi• emisij• iš autotransporto priemoni• ir kuro.
Teis•s aktai d•l emisij• iš stacionari• šaltini• kontrol•s nagrin•jami F ir C skirsniuose. F skirsnyje d•l emisij• iš
pramon•s •rengini• ir energijos generatori• ir C skirsnyje d•l emisij• iš atliek• deginimo krosni•.
Naujoji Bendroji direktyva d•l oro kokyb•s skirta pateikti išsami• strategij• oro kokyb•s valdymui Valstyb•se
nar•se, sujungiant emisij• kontrol• su oro kokyb•s tiksl• pasiekimu. Ši Direktyva laipsniškai •sigalios tada, kai
bus priimtos ir •sigalios b•simos dukterin•s direktyvos. Šios b•simos duktertin•s direktyvos pakeis tris esamas
direktyvas, kuriose nustatomos sieros dioksido ir daleli•, švino ir azoto oksido kokyb•s normos. Pagal Taršos
troposferiniu ozonu direktyv• Valstyb•s nar•s taip pat turi •kurti ozono monitoringo tinklus.
Keletas direktyv• reglamentuoja emisijas iš autotransporto priemoni• ir kuro, nustatant techninius
reikalavimus transporto priemon•ms ir apribojant kure tokias med iagas, kaip švinas ir siera. Greitai turi b•ti
priimta papildoma Direktyva d•l emisij• iš varikli•, kurie bus •rengti mobiliuose mechanizmuose.

B.1

Bendroji Oro Kokyb•s Direktyva

Direktyvoje 96/62/EC d•l aplinkos oro kokyb•s vertinimo ir valdymo, inomoje kaip Bendroji oro kokyb•s
direktyva, siekiama nustatyti pagrindinius principus bendros strategijos, kuri:
• Apibr• ia ir nustato aplinkos oro kokyb•s S•jungoje tikslus, norint išvengti ir ma inti pavojingas
pasekmes mogaus sveikatai bei visai aplinkai arba u kirsti joms keli•
• •vertina aplinkos oro kokyb• Valstyb•se nar•se bendr• metod• ir kriterij• pagrindu
• Pateikia atitinkam• visuomenei prieinam• informacij• apie aplinkos oro kokyb• ir u tikrina, kad
jautrumo slenks•i• ir kt. pagalba j• gaut• visuomen•
• Palaiko aplinkos oro kokyb• ten, kur ji gera, o kitais atvejais j• gerina.
Valstyb•s nar•s yra atsakingos u :
• Šios direktyvos •gyvendinim•
• Aplinkos oro kokyb•s vertinim•
• Matavim• tikslumo u tikrinim•

• Matavimo prietais• tvirtinim•
• Vertinimo metod• analiz•

• Visos S•jungos kokyb•s u tikrinimo program•, kurias organizuoja Komisija, koordinavim• savo
teritorijoje.
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Bendrojoje direktyvoje bus nustatyti pagrindiniai taršos valdymo parametrai priva•iame sektoriuje. Pagal ši•
direktyv• bus priimtos naujos normos, ji pakeis ankstesnes direktyvas d•l sieros dioksido ir daleli•, švino ir azoto
oksido, aprašytas toliau.
Per 10-15 met• laikotarp• bus nustatytos optimalios oro kokyb•s ribin•s reikšm•s, leistino nukrypimo ribos,
vertinimo tvarka ir ataskait• reikalavimai atskiriems teršalams. Pirm•sias ši• b•sim• dukterini• direktyv• d•l NO2 ,
SO2 /daleli• ir švino Komisija numato priimti 1997 m. ruden•.
Nusta•ius ribines reikšmes ir jautrumo slenks•ius, reik•s •vertinti aplinkos oro kokyb•. Turi b•ti sudaromi
veiksm• planai zonoms, kurios neatitinka ribini• reikšmi•. • priemones turi b•ti •traukta oro, vandens ir dirvos
apsauga, ir jomis turi b•ti siekiama •vykdyti galutinius terminus. Visuomenei turi b•ti pranešama, jei viršijami
jautrumo slenks•iai.
•gyvendinimo aspektai
1. Direktyvos reikalavimuose numatomos atitinkamos administracin•s sistemos, mokslin•mis
normomis pagr•sti re imai aplinkos oro kokyb•s valdymui.

iniomis ir

2. Šalys tur•t• palyginti bendrosios direktyvos reikalavimus su esamais nacionaliniais •statymais ir veikian•iomis
sistemomis, esamais aplinkos oro kokyb•s tiksl• pasiekimo b•dais, oro kokyb•s vertinimo metodologijomis,
IV Priede išvardintos informacijos tur•jimu ir priemon•mis gerinti oro kokyb•, siekiant nustatyti reikiamus
poky•ius.
3. Da nai reik•s naujos tvarkos konsultacijoms tarp institucij• monitoringo ir matavimo metodologij•
suderinimui, pranešimams ir vertinimui.
4. Laboratorijos turi b•ti akredituojamos taip, kad atitikt• kokyb•s u tikrinimo Europos normas.
laboratorijose, tiek matavimo vietose privalo b•ti organizuota sistemin• vidaus kokyb•s kontrol•.

Tiek

5. Turi b•ti sudaryti oro kokyb•s gerinimo planai su konkre•iais galutiniais terminais vietov•ms, kuriose prasta
oro kokyb•. Planuose gali b•ti numatomos priemon•s kontroliuoti ar nutraukti veikl•, toki• kaip automobili•
eismas, kuri prisideda prie ribini• reikšmi• viršijimo.
6. Or• teršian•i• pramon•s šak• atstovus ir kitas suinteresuotas šalis reik•t• konsultuoti d•l •gyvendinimo
reikalavim•, ypa• d•l gerinimo plan• sudarymo, kad b•t• pašalintos kli•tys kelyje • oro kokyb•s norm•
•gyvendinim•.

B.2

Esamos Oro Kokyb•s Normos, kurias palaipsniui pakeis Dukterin•s Direktyvos
pagal Bendr•j• Direktyv•.

Sieros Dioksidas ir Suspenduotos Dalel•s
Direktyva 80/779/EEC d•l oro kokyb•s ribini• reikšmi• ir sieros dioksido bei suspenduot• daleli• orientacini•
reikšmi• buvo nustatytos privalomos metin•s ir iemos ribin•s reikšm•s bei sieros dioksido ir suspenduot• daleli•
atmosferoje neprivalomos orientacin•s reikšm•s. Jos pagrindinis tikslas buvo apsaugoti mogaus sveikat•, ir tod•l
ribin•s reikšm•s r•m•si Pasaulin•s Sveikatos Organizacijos duomenimis.

•gyvendinimo aspektai
1. Šalys turi •vertinti, ar yra veikian•i• matavimo sto•i• vietose, kur tikimasi did iausios taršos. Tos matavimo
stotys turi naudoti kontrolinius metodus sieros dioksido ir suspenduot• daleli• m•gini• pa•mimui bei analizei.
Gali reik•ti papildom• matavimo sto•i•.
2. Reikia •teisinti tvark•, leid ian•i• rinkti ir analizuoti duomenis nacionaliniu lygiu ir pranešti Komisijai.
3. Turi b•ti •teisinta tvarka, u tikrinanti, kad, jei koncentracijos viršija I Priedo ribines reikšmes, pranešama
Komisijai ir sudaromi planai laipsniškai gerinti oro kokyb• tose zonose. Tam reikia nustatyti pagrindinius
taršos šaltinius ir •vertinti emisij• ma inimo galimybes.

Švinas
Tarybos Direktyva 82/884/EEC buvo nustatyta švino koncentracijos ore maksimali ribin• reikšm•, kad b•t•
apsaugota mogaus sveikata, ta•iau tuo metu turimos nepakankamos technikos ir mokslo inios neleido nustatyti
ribini• reikšmi• aplinkos apsaugai.
•gyvendinimo aspektai
1. Šalys turi •vertinti, ar yra veikian•ios matavimo stotys vietose, kur asmenys gali b•ti nuolat veikiami ilg• laik•
ir kur panašu, kad per engtas švino ribin•s reikšm•s slenkstis. Tose matavimo stotyse m•gini• pa•mimui ir
analizei turi b•ti naudojami atitikimo metodai.
2. Reikia •teisinti tvark•, leid ian•i• rinkti ir analizuoti duomenis nacionaliniu lygiu ir kasmet pranešti Komisijai.
3. Turi b•ti •teisinta tvarka, u tikrinanti, kad, jei koncentracijos viršija ribines reikšmes, pranešama Komisijai ir
sudaromi planai tose zonose laipsniškai gerinti oro kokyb•. Tam reikia nustatyti pagrindinius taršos šaltinius
ir •vertinti emisij• ma inimo galimybes.

Azoto Oksidas
Direktyva 85/203/EEC buvo nustatytos privalomos ribin•s reikšm•s mogaus sveikatos apsaugai ir neprivalomos
orientacin•s reikšm•s mogaus sveikatos apsaugos gerinimui bei ilgalaik•s aplinkos apsaugos paramai. •
orientacines reikšmes turi b•ti atsi velgiama, Valstybi• nari• nustatytose zonose kuriant specifinius projektus.
•gyvendinimo aspektai
1. Šalys turi •vertinti, ar yra veikian•ios matavimo stotys vietose, kur panašu, kad ribin• reikšm• gali b•ti viršyta.
Gali reik•ti papildom• matavimo sto•i•.
2. Reikia •teisinti tvark•, leid ian•i• rinkti duomenis nacionaliniu lygiu ir pranešti Komisijai per šešis m•nesius
po kiekvien• kalendorini• met•.



3. Turi b•ti •teisinta tvarka, u tikrinanti, kad, jeigu koncentracijos pranoksta ribines reikšmes, apie tai b•t•
pranešama Komisijai ir kad b•t• sudaromi planai laipsniškai gerinti oro kokyb• tose zonose. Tam reikia
nustatyti pagrindinius taršos šaltinius ir •vertinti emisij• ma inimo galimybes.

Tarša Troposferiniu Ozonu
Kadangi em•s lygio ozono kiekiai did•ja, daugiausiai d•l automobili• transporto padid•jimo ES, Direktyvoje
92/72/EEC buvo pareikalauta iš Valstybi• nari• •steigti ozono monitoringo tinkl•. Joje buvo nustatyti sveikatos ir
augmenijos apsaugos slenks•iai ozonui ir reikalavimas kiekvienai Valstybei narei •sp•ti gyventojus, jei tie
slenks•iai per engiami. Apie slenks•i• per engimus kas m•nes• reik•jo pranešti Komisijai.
Per 1998 m. Komisija tikisi pateikti pasi•lym• priimti Direktyv• Bendrosios oro kokyb•s direktyvos kontekste,
kuri nustatyt• troposferinio ozono ribines/siektinas reikšmes drauge su labai tiksliais monitoringo reikalavimais.
Prad•jus •sigalioti šios numatomos naujos direktyvos nuostatoms, jos laipsniškai pakeis Direktyvos 92/72/EC
nuostatas.
•gyvendinimo aspektai
1. Šalys turi •vertinti, ar yra veikian•ios matavimo stotys vietose, kur panašu, kad slenks•i• reikšm•s gali b•ti
viršytos. Vietos turi b•ti parenkamos pagal II Pried•, ir jose turi b•ti naudojami etaloniniai analiz•s metodai
pagal IV Pried•. Gali reik•ti papildom• matavimo sto•i•.
2. Reikia •teisinti tvark•, u tikrinan•i•, kad tuo atveju, jei koncentracijos pranoksta ribines reikšmes, gyventojai
b•t• informuojami pagal IV Pried•, o Komisijai b•t• pranešama iki kito m•nesio pabaigos.
3. Reikia •teisinti tvark•, leid ian•i• rinkti duomenis nacionaliniu lygiu ir kasmet pranešti Komisijai.

B.3

Emisijos iš Mobili• Šaltini•

Lengvosios autotransporto priemon•s
Bendrojoje direktyvoje 70/220/EEC išd•stomi techniniai reikalavimai ir ribin•s reikšm•s anglies monoksidui ir
nesudegusi• angliavandenili• emisijoms iš autotransporto priemoni• varikli•. Šie reikalavimai buvo dar labiau
sugrie tinti per paskutinius 25 metus keliose direktyvose su papildymais. Pirm• kart• ribin•s reikšm•s buvo
suma intos Direktyva 74/290/EEC ir papildytos Direktyvoje 77/102/EEC pateiktomis ribin•mis azoto dioksido
reikšm•mis. Ši• trij• tip• taršos ribin•s reikšm•s buvo s•kmingai suma intos Direktyvomis 78/665/EEC,
83/351/EEC ir 88/76/EEC, o ribines reikšmes daleli• taršos emisijoms iš dyzelini• varikli• •ved• Direktyva
88/436/EEC. Grie tesnius europinius standartus dujini• teršal• emisijoms iš autotransporto priemoni• su
3
ma esniu nei 1400 cm varikliu •ved• Direktyva 89/458/EEC. Šie standartai buvo išpl•sti Direktyvoje
91/441/EEC taip, kad apimt• visus keleivinius automobilius nepriklausomai nuo j• varikli• galingumo,
•skaitant reikalavimus d•l garuojan•i• emisij• ir d•l su emisijomis susijusi• automobilio dali• patvarumo, o taip
pat grie tesnes daleli• teršal• normas autotransporto priemon•ms su dyzeliniais varikliais.

Direktyva 94/12/EC •ved• grie tesnes ribines reikšmes visiems teršalams ir gamybos atitikimo kontrol•s
pakeitim•. Direktyvomis 93/59/EEC ir 96/69/EC keleiviniams automobiliams, skirtiems ve ti daugiau nei



šešis keleivius ir turintiems maksimal• svor• didesn• nei 2500 kg, lengviesiems prekybiniams automobiliams
ir tokiems ne keliais va in•jantiems automobiliams, kuriems anks•iau buvo taikomos ma iau grie tos normos,
buvo •vestos tokios pat grie tos normos, kaip ir keleiviniams automobiliams, atsi velgiant • ypatingas ši•
automobili• s•lygas.

Auto-Kuro Programa
Direktyvoje 94/12/EC reikalaujama, kad Komisija pasi•lyt• •vesti normas po 2000 met• pagal nauj•
•vairiapus• po i•r•, pagr•st• vis• keli• transporto tarš• ma inan•i• priemoni•, kašt• ir efektyvumo išsamiu
vertinimu. Be grie tesni• automobili• emisij• norm• pasi•lymas tur•t• apimti ir papildomas priemones, tokias
kaip kuro kokyb•s gerinimas ir automobili• parko inspekcijos bei prie i•ros programos stiprinimas.
Pasi•lymas tur•t• remtis oro kokyb•s kriterij• nustatymu ir su tuo susijusiais emisij• ma inimo tikslais bei
kiekvieno priemoni• paketo kašt•/efektyvumo •vertinimu, atsi velgiant • nauj• priemoni•, toki• kaip, inter alia,
transporto valdymo, miest• viešojo transporto padidinimo ir nauj• jud•jimo technologij•, potencial• ind•l• ir
alternatyvaus kuro panaudojim•. Reikiamas pasirengimo tyrimas buvo atliktas pagal Europos Auto-Kuro
Program•.
Atitinkamas pasi•lymas direktyvai su pataisomis, COM /96/0163 (COD), d•l emisij• iš lengv•j• autotransporto
priemoni•, kurios patenka • bendrosios direktyvos 70/220/EEC sfer•, buvo pateiktas 1996 m. bir elio m•n. ir šiuo
metu yra aptarin•jamas Europos Parlamente bei Taryboje.
Lygiagre•iai Komisija pateik• pasi•lym• d•l direktyvos, COM /96/0164 (COD), nustatan•ios naujus reikalavimus
automobili• kuro kokyb•s gerinimui. Š• pasi•lym• taip pat aptarin•ja Europos Parlamentas bei Taryba. ( r. B.7).
Ta•iau norint pasiekti oro kokyb•s kriterijus, išd•stytus Auto-Kuro programoje, labiausiai teršian•iose srityse vis
d•lto reik•s papildom• efektyvi• vietini• priemoni•.

Didelio galingumo dyzeliniai varikliai autotransporto priemon•ms
Direktyvoje 88/77/EEC buvo nustatyti emisij• reikalavimai anglies monoksidui, angliavandeniliui ir azoto
oksidams. Šalia pradini• rib•, •vedan•i• dviej• etap• patvirtinim• 1993 ir 1996 metais, stiprinimo papildytoje
direktyvoje 91/542/EEC buvo nustatyti daleli• emisij• reikalavimai. Papildytoje direktyvoje 96/11/EC buvo leista
šiek tiek nukrypti nuo daleli• emisij• iš ma esni• varikli• rib•. Aukš•iau išaiškinto po i•rio kontekste dabar
rengiamas naujas pasi•lymas, norint nuo 2000 m. •vesti grie tesnius reikalavimus.



Emisijos iš varikli•, kurie turi b•ti •rengti mobiliuose mechanizmuose
Šiuo metu Taryba ir Parlamentas nagrin•ja pasi•lym• d•l naujos direktyvos, COM 95/350 (COD), nustatan•ios
emisij• reikalavimus anglies monoksidui, angliavandeniliui, azoto oksidams ir dalel•ms iš mobili• mechanizm•
dyzelini• varikli•, ir tikimasi, kad ji greitai bus priimta.

D•m• emisijos iš autotransporto priemoni•, em•s ir mišk• •kio traktori• dyzelini• varikli•
Direktyvose 72/306/EEC ir 77/537/EEC nustatytos normos did iausiam dyzelini• išmetam•j• d•m• kiekiui.
Pagrindinis ši• norm• tikslas yra nustatyti etalonines reikšmes emiau minimai autotransporto priemoni• techninei
ap i•rai.
•gyvendinimo aspektai
1. Šalys tur•s nustatyti kokyb•s sertifikatus automobiliams išduodan•ias institucijas, apibr• tas Direktyvoje
70/156/EEC ir jos papildymuose.
2. Prireikus kokyb•s sertifikatus automobiliams išduodan•ios institucijos gali perduoti technin• darb• •galiotoms
technin•ms tarnyboms, kurios gali b•ti •kurtos kiekvienoje Valstyb•je nar•je.
3. Reik•t• tartis d•l to, kaip •kurti veiksmingas administracines strukt•ras su kokyb•s sertifikat• automobiliams
išdavimo institucijomis ir technin•mis tarnybomis, pageidautina tose Valstyb•se nar•se, kuriose yra didel•
nacionalin• automobili• transporto pramon•.



Bendroji Oro Kokyb•s Direktyva - •gyvendinimo aspektai
Nacionalini• Teis•s Akt• Sistema

Atsakingos Institucijos (AI)

•

•
•

•
•

Palyginti direktyvos reikalavimus su esamais
nacionaliniais •statymais ir po•statyminiais aktais
Nustatyti •statym• spragas
Alternatyvos:
Vienas pagrindinis •statyminis •rankis (Oro
Kokyb•s Aktas)
•traukti • Aplinkos Apsaugos Akt•
Pataisos •vairiuose •statymuose

•
•
•
•

Nustatyti AI teisiniais ir administraciniais tikslais
Nacionalinio lygio AI atsiskaitys Komisijai apie
•gyvendinim•
Nustatyti monitoringo institucijas ir poreikius
Apibr• ti planavimo tvark• ir •gyvendinimo kontrol•
U tikrinti sprendim• pri•mimo, apeliacij• ir
sprendim• per i•r•jimo aiškum•
Jei reikia, parengti Oro kokyb•s gerinimo planus

Teisin• Kontrol•
• U tikrinti monitoringo, atitikimo, vykdymo ir
atsiskaitymo tvark•.
• U tikrinti laiko limit•, nustatyt• oro kokyb•s ribin•ms
reikšm•ms, •gyvendinim•.
• Visiškai atskleisti pad•t• visuomenei, jei yra viršyta
oro tarša.

Norm• Procesas

Dalyviai

Finansiniai Aspektai

• Sekti ES oro kokyb•s tiksl• 14-ai Direktyvoje
išvardint• teršal• pl•tr•
• inoti laiko terminus ribini• reikšmi• •gyvendinimui,
kurie gali b•ti nuo 10 iki 15 met•
• Nustatyti, kada koncentracijos yra tarp ilgalaiki•
ribini• reikšmi• ir laikinai leistin• reikšmi•. Imtis
veiksm• pasiekti ilgalaikes ribines reikšmes
• Atlikti atitikimo monitoring•

• U tikrinti, kad prieš sukuriant oro kokyb•s •statym•,
visoms šalims, •skaitant vietin• vald i•, su tuo
susijusius vyriausyb•s departamentus (pvz.,
transporto), pramon•s atstovus ir visuomen•, b•t•
suteikiama galimyb• pasisakyti.
• Padaryti visuomenei prieinamus visus Oro Kokyb•s
•statymus ir rekomendacijas.
• U tikrinti, kad aplinkos oro kokyb•s ribin•s reikšm•s
tapt• pagrindiniu pramon•s planavimo •rankiu.

• Valstyb•s nar•s turi par•pinti leidimus išduodan•ias
institucijas, monitoring• ir kontrol•
• •takojama pramon• turi padengti •statym• laikymosi
kaštus

Direktyva d•l Autotransporto Technin•s Ap i•ros Emisij• Po i•riu
Direktyvoje 77/143/EEC d•l autotransporto priemoni• ir j• priekab• technin•s ap i•ros, kuri• papild•
direktyva 92/55/EEC, reikalaujama patikrinti automobili• emisijas per reguliarias technines ap i•ras,
siekiant kontroliuoti anglies monoksid• (CO) ir oro-kuro santyk• benzininiuose automobiliuose bei
išmetim• tirštum• iš dyzelini• automobili•.
•gyvendinimo aspektai

1. Technines ap i•ras turi atlikti Valstyb• arba valstybin• •staiga, •pareigota Valstyb•s arba Valstyb•s
paskirtos ir tiesiogiai pri i•rimos •staigos ar institucijos, •skaitant atitinkamai •pareigotus priva•ius
asmenis.

2. Ypa• jei institucijos, veikian•ios kaip automobili• tikrinimo centrai, taip pat atlieka ir automobili•
remont•, Valstyb•s nar•s turi labai stengtis, kad b•t• u tikrintas automobili• tikrinimo objektyvumas ir
aukšta kokyb•.

3. Reik•t• kreiptis patarimo • valstybines ar •galiotas •staigas t• Valstybi• nari•, kuriose šios •staigos
veikia ilg• laik•, tokiu b•du u tikrinant visapusiškos patirties ir ini• panaudojim•.

B.4

Laki• Organini• Jungini• Emisijos

Direktyva 94/63/EC siekiama kontroliuoti laki• organini• jungini• (LOJ) emisijas, atsirandan•ias iš
benzino saugykl• ir jo paskirstymo iš terminal• • degalines. Ji taikoma •mon•ms, •renginiams, keli•
autotransportui, traukiniams ir vidaus vandens laivams, naudojamiems benzino
saugojimui ir
transportavimui iš vieno terminalo • kit• arba iš terminalo • degalin•. Šios direktyvos nuostatos yra dabar
per i•rimos.
•gyvendinimo aspektai
1. Šalys turi priimti •statymus, monitoringo ir vykdymo sistemas, norint pasiekti emisij• ribas benzino
garams iš saugykl• ir mobili• konteineri•: sunkve imi•, traukini• ir vidaus vandens laiv•.
2. Atsakingos institucijos, atliekan•ios terminal• ir degalini• bei benzin• transportuojan•i• automobili• ir
laiv• monitoring•, turi taikyti nacionaliniu mastu suvienodint• tikrinimo tvark•.
3. Šalys turi •gyvendinti tam tikrus techninius ir valdymo reikalavimus, kad suma int• iki minimumo gar•
ištek•jim• d•l benzino tvarkymo terminaluose ir degalin•se bei transportavimo metu.
4. Patariama iš anksto konsultuotis su pramon•s ir kitomis suinteresuotomis grup•mis.
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B.5

Švino Kiekis Benzine

Direktyva 85/210/EEC d•l švino kiekio benzine leid ia Valstyb•ms nar•ms suma inti leistin• švino kiek•
iki 0.15 g Pb/l tuojau pat kai jos laiko tai reikalinga; jos turi u tikrinti, kad b•t• gaunamas ir tolygiai
paskirstomas bešvinis benzinas, turintis ma esn• nei 0.13 g PB/l kiek•). Benzeno kiekis tiek benzine su
švinu, tiek ir be jo negali viršyti 5.0%. Bešvinis benzinas turi b•ti aiškiai pa enklintas ant siurblio. Šalys
gali u drausti prekiauti benzinu su švinu, kuris neatitinka nustatyto oktaninio kiekio.
Šios direktyvos nuostatas nuo 2000 met• pakeis pasi•lytosios direktyvos d•l benzino ir dyzelinio kuro
kokyb•s reikalavimai, COM 96/0164 (COD), ( r. B.7).

•gyvendinimo aspektai
1. Šalys privalo tur•ti administracin• aparat•, •skaitant m•gini• pa•mimo ir statistinio aiškinimo
metodikas, kad tikrint• švino ir benzeno kiek• ir baust• u nevykdym•. Norint u tikrinti atitikim•
nacionaliniu pagrindu, Centrin• Vald ia tur•t• •vesti ir vykdyti enklinimo reikalavimus.
2. Norint laikytis reikalavim•, reik•t• siekti švino, benzeno ir oktano kiekio benzine monitoringo tiek
vietin•je gamyboje, tiek ir ma meniniame sektoriuje. Tai galima papildyti atsitiktiniais importo
patikrinimais vietose prie sienos per•jimo punkt• ir ma menini• degalini• siurbliuose.
3. Šalys tur•t• diskutuoti su kuro ir duj• sektoriaus atstovais bei kitomis suinteresuotomis šalimis d•l
•gyvendinimo alternatyv•.

B.6

Sieros Kiekis Skystame Kure

Direktyvoje 93/12/EEC, susijusioje su sieros kiekiu tam tikrame skystame kure, nustatytos sieros kiekio
dyzeliniame kure ir mazute ribos. Dyzelinis kuras naudojamas kai kuriose autotransporto priemon•se.
Gazolis, taip pat inomas kaip šviesi nafta, naudojamas savaeigiams automobiliams, šildymui, pramon•s ir
j•rininkyst•s tikslams.
Keli• automobiliuose naudojamo dyzelinio kuro at vilgiu direktyvos 93/12/EEC nuostatas pakeis
pasi•lytosios direktyvos reikalavimai, COM 96/0164 (COD), d•l benzino ir dyzelinio kuro kokyb•s ( r.
B.7).
Gazolio ir mazuto at vilgiu Komisija neseniai pateik• pasi•lym• per i•r•ti direktyvos 93/12/EEC nuostatas.



Direktyva d•l Emisij• iš Autotransporto Priemoni• - •gyvendinimo Aspektai
Nacionalini• Teis•s Akt• Sistema

Atsakingos Institucijos (AI)

Teisin• Kontrol•

•

•

•

•
•
•
•

Palyginti direktyvos reikalavimus su esamais
nacionaliniais •statymais.
Nustatyti •statym• spragas.
Alternatyvos:
Vienas pagrindinis •statyminis •rankis (Autotransporto
Priemoni• Aktas);
Pritaikyti atitinkam• teis•s akt•, reguliuojan•i• emisijas
• or• (pvz., Aplinkos Apsaugos Aktas arba Oro
Aktas), dal•.

•
•

Nacionalin• Institucija tur•t• prisiimti atsakomyb• u
vienodas emisij• normas, bendros kokyb•s
u tikrinim• ir mokes•i• tvarkymo klausimus.
Vietin•s AI gal•t• vadovauti vietini• emisij•
monitoringo ir vykdymo veiklai.
Nacionalin• AI tur•t• b•ti atsakinga u atsiskaitym•
Komisijai.

•
•

Sukurti reguliacin• re im•, kuris palaikyt• da nas
emisij• ma inimo priemones.
Pagrindines priemones sudaro •statyminis aparatas
emisij• ma inimui, mokes•i• paskatos, naujos
technologijos bei inspekcijos ir prie i•ros tvarka.
Atsi velgti • vietines monitoringo ir vykdymo
priemones.

Atitikimo Tvarka

Dalyviai

Finansiniai Aspektai

•

•

•

•
•

•

•galiotas AI personalas gal•t• valdyti nauj• automobili•
park• nacionalinius inspekcijos centrus.
AI turi u tikrinti reikalavim• gamybos linijos
automobili• emisij• atitikimo sertifikatams laikym•si.
Degalin•se turi b•ti tikrinami kuro purkštuv• dyd io,
benzino gar• surinkimo pakartotinai u pildant
po emines saugyklas ir oktano reikalavimai.
Apsvarstyti leidim• vietin•ms priva•ioms technin•ms
•staigoms išduoti atskir• automobili• emisij• atitikimo ir
automobili• aptarnavimo reikalavim• dokumentus.

•

•

U tikrinti, kad, prieš sukuriant toki• sistem• dalyviai
b•t• konsultuojami d•l emisij• norm•, nauj•
technologij•, technini• reikalavim• ir atitikimo
tvarkos.
Dalyvius tur•t• sudaryti didmenin•s ir ma menin•s
naftos ir duj• pramon•s nariai, automobili• gamintojai
ir pardav•jai, kiti vyriausyb•s departamentai (pvz.,
Transporto), nevyriausybin•s organizacijos ir kitos su
tuo susijusios šalys.
Reguliariai pranešti visuomenei.
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•
•
•

Vyriausyb• turi pramonei teikti AI ir administracin•
param•, valstybinius ryšius, informacij• bei patarimus.
Mokes•i• paskatos turi skatinti naujoves ir ma inti
emisijas.
Automobili• gamintojai ir pardav•jai turi mok•ti u
atitikimo sertifikatus ir inspekcijos priemones.
Automobili• savininkai turi mok•ti priimtinus
mokes•ius u
asmenini• automobili• atitikim•
reikalavimams.

Siekiant suma inti sieros dioksido tarš•, ypa• em•s lygio koncentracijas miesto vietov•se, direktyva
•vedamos maksimalios sieros svorio ribos dujoms ir dyzeliniam kurui. Laukiama tolimesnio sieros svorio
13
rib• ir atitinkam• emisij• norm• dyzeliniams varikliams ma inimo . Direktyva netaikoma gazoliui, kuris
skirtas tolimesniam perdirbimui arba laikomas automobili•, kertan•i• sien• tarp ES Valstyb•s nar•s ir ne
ES šalies, kuro bakuose. Naujos sieros kiekio dyzeliniame kure ribos bus •vestos pagal Auto-Kuro
program•.
•gyvendinimo aspektai
1. Šalys privalo tur•ti administracin• aparat•, •skaitant m•gini• pa•mimo ir statistikos aiškinimo
metodikas, sieros kiekio tikrinimui ir reikalavim• taikymui.
2. Autotransporto priemoni• pramon•s atstovus ir kitas suinteresuotas šalis reik•t• konsultuoti d•l
•gyvendinimo metodik•, siekiant išvengti atitikimo problem•.

B.7

Pasi•lymai direktyvai d•l Benzino ir Dyzelinio Kuro kokyb•s

Šioje pasi•lytoje direktyvoje, COM 96/0164 (COD), kurios •sigaliojimas numatomas nuo 2000 m. sausio 1
d., išd•styti benzino ir dyzelinio kuro kokyb•s reikalavimai. Benzino at vilgiu parametrus, kuriems
nustatyti reikalavimai, sudaro benzeno kiekis, sieros kiekis, aromatin•s med iagos, deguonies kiekis ir
destiliavimo ypatyb•s. Dyzelinio kuro atveju atitinkamus parametrus sudaro tankumas, ketano skai•ius ir
sieros kiekis. Iki 1999 m. bir elio m•n. Komisija pateiks pasi•lymus 2005 metais •vesti reikalavimus
kurui.

13

Komisija pasiûlë strategijà kovai su dirvos ir vandens rûgðtinimu kartu su teisës aktais apriboti sieros
kieká
kure, kurie áveda bendrà 1% viršutinc ULE sieros kiekiui nuo 2000 PHW SUDG LRV &20  
galutinë).
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C.

ATLIEK• TVARKYMAS

Visuotin• veiksmingo atliek• tvarkymo strukt•ra nustatyta Bendrojoje atliek• direktyvoje ir papildomoje
Pavojing• atliek• direktyvoje. Šiomis direktyvomis, kurias papild• kitos konkretesn•s direktyvos,
nustatoma atliek• tvarkymo strukt•r• sistema: Viena grup• nustato reikalavimus atliek• deponavimo
•rengini• leidimams ir eksploatavimui. Antroji grup• aprašo konre•ius atliek• tipus, tokius kaip tepalai,
pakuot•s ir akumuliatoriai. Atliek• perve imui taikomos taisykl•s pateikiamos Atliek• perve imo
reglamente.

C.1

Bendroji Atliek• Direktyva

Tarybos Direktyvoje 75/442/EEC d•l atliek•, kuri• pakeit• Tarybos Direktyva 91/156/EEC, pateikiama
pagrindin• atliek• tvarkymo Europos S•jungoje sistema. Direktyva reikalauja Valstybi• nari• u tikrinti,
kad atliekos b•t• perdirbamos ar deponuojamos nepakenkiant moni• sveikatai ar nepadarant alos
aplinkai. Iš Valstybi• nari• reikalaujama u drausti atliek• palikim•, išvertim• ar nekontroliuojam•
išmetim•.
Direktyvoje pateikiami bendrieji atitinkam• s•vok•, toki• kaip “ atliekos” , “ deponavimas” ir
“ perdirbimas” , apibr• imai ir nustatoma sistema visiems Bendrijos atliek• teis•s aktams. Pagal ši•
direktyv• Komisijos Sprendime 94/3/EC buvo sudarytas neišsamus atliek• s•rašas, inomas kaip Europos
Atliek• Katalogas.
Direktyva nustato atliek• princip• hierarchij•, pagal kuri• iš Valstybi• nari• reikalaujama teikti prioritet•
atliek• ir j• kenksmingumo prevencijai ar ma inimui. Jei tai ne•manoma, Valstyb•s nar•s tur•t• skatinti
atliek• regeneravim• tokiais veiksmais kaip perdirbimas. Deponavimas s•vartynuose ar deginimas
nepanaudojant energijos yra emiausioje hierarchijos pakopoje.
Iš Valstybi• nari• reikalaujama •steigti integruot• ir tinkam• deponavimo •rengini• tinkl•, •galinant• vis•
Bendrij• tapti nepriklausoma deponuojant atliekas. Iš Valstybi• nari• taip pat reikalaujama siekti
nepriklausomyb•s pa•ioms. Direktyva toliau apibr• ia, kad pagal terš•jas moka princip• atliek•
deponavimo kaštus turi mok•ti atliek• tur•tojai ir/arba produkt•, davusi• atliekas, gamintojai.
Toliau direktyva reikalauja, kad nacionalin•s atsakingos institucijos sudaryt• atliek• tvarkymo planus,
apiman•ius tokius dalykus kaip atliek•, kurios turi b•ti perdirbtos ar deponuotos, tipas, kiekis ir kilm•,
tinkam• deponavim• viet• ar •rengini• nustatymas ir specialios priemon•s ypatingoms atliekoms.
Norint u tikrinti, kad atliekos b•t• tvarkomos pagal direktyvos principus, nacionalin•s atsakingos
institucijos turi nustatyti leidim• tvark•, skirt• kontroliuoti •staigas ir •mones, kurios deponuoja ar perdirba
atliekas. Iš •staig• ir •moni•, vykdan•i• atliek• surinkimo ar transportavimo funkcijas ar veikian•i• kaip
atliek• pardav•jai/tarpininkai, nereikalaujama •sigyti leidim•, bet reikalaujama u siregistruoti nacionalin•s•
atsakingose institucijose. Norint pri i•r•ti šiuos veiksmus, direktyva taip pat reikalauja, kad atliek•
deponavimo ir perdirbimo vykdytojai pateikt• turim• veiksm• aprašym• atsakingoms nacionalin•ms
institucijoms. Iš institucij• taip pat reikalaujama vykdyti periodiškas inspekcijas.
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•gyvendinimo aspektai
1. ES atliek• tvarkymo sistema numato atitinkamas administravimo sistemas nacionaliniu, regioniniu ir
vietiniu lygiais ir atitinkam• infrastrukt•r• vis• tip• atliek• rinkimui, r•šiavimui, transportavimui,
perdirbimui ir jose esan•i• med iag• bei energijos panaudojimui.
2. Rengiant nacionalinius •statymus, reik•t• atkreipti ypating• d•mes• • ES apibr• imus. Tokios s•vokos
kaip ‘atliekos’, ‘deponavimas’ ir ‘perdirbimas’ turi b•ti •gyvendinamos atid iai ir tiksliai. Taip pat
reik•t• atkreipti d•mes• • Europos Atliek• Katalog•. Kadangi tai n•ra išsamus atliek• s•rašas, r•mimasis
juo reikalingas tam, kad galima b•t• suprasti Pavojing• atliek• s•raš• ( r. tolimesn• komentar• po
emiau einan•iu skirsniu, aprašan•iu Tarybos Direktyv• 91/689/EEC d•l pavojing• atliek•).
3. Reik•t• paskirti atsakingas nacionalines institucijas nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiais, turin•ias
technines galimybes kontroliuoti atliek• tvarkym• nacionalin•je teritorijoje. Pagrindinis direktyvos
•pareigojimas yra tas, kad atsakingos nacionalin•s institucijos u tikrint•, jog ten, kur susidaro atliekos,
jos b•t• perdirbamos ar deponuojamos nepadarant alos aplinkai ar nepakenkiant moni• sveikatai. Jos
taip pat privalo u tikrinti, kad b•t• u draustas atliek• palikimas, išvertimas ir nekontroliuojamas
deponavimas.
4. Atsakingos nacionalin•s institucijos tur•s sudaryti atliek• tvarkymo planus savo teritorijai, pagr•stus
geru susidaran•i• atliek• inojimu ir turimomis t• atliek• perdirbimo bei deponavimo alternatyvomis.
Šie planai tur•t• b•ti sudaromi ankstyvame etape kaip bendras strateginis vadovas.
5. Atsakingos nacionalin•s institucijos tur•s •steigti leidim• ir kontrol•s sistemas •staigoms ir •mon•ms,
vykdan•ioms deponavimo ir perdirbimo veiksmus j• teritorijoje. Profesional•s atliek• surinkimo ir
transportavimo vykdytojai bei profesional•s deponavimo ir perdirbimo paslaug• tarpininkai tur•s b•ti
registruojami atitinkam• atsaking• nacionalini• institucij•.
6. Deramas •gyvendinimas reikalaus pramon•s, vartotoj• ir nevyriausybinio poveikio vertinimo
konsultacij• bei bendradarbiavimo pagal Tarybos Direktyv• 85/337/EEC. Atliek• planavimo procesas
ypa• tur•t• apimti pla•ias konsultacijas ir tur•t• b•ti vykdomas kaip •manoma aiškiau.
7. Reik•t• apsvarstyti •vairias atliek• suma inimo iki minimumo pasiekimo priemones.
panaudojamos tokios ekonomin•s priemon•s kaip mokes•iai, kainos ir ind•li• sistemos.

C.2

Gal•t• b•ti

Pavojingos atliekos

Ši direktyva apibr• ia priemones, kurios, papildomai Bendr•jai atliek• direktyvai, turi b•ti taikomos
tvarkant pavojingas atliekas. Pavojingos atliekos yra tos, kurios išvardintos Tarybos Sprendime
94/904/EC, pateikian•iame išsam• pavojing• atliek• s•raš•, inom• kaip Pavojing• atliek• s•rašas. Šis
s•rašas paima iš Europos Atliek• Katalogo tas atliekas, kurios laikomos pavojingomis. Sudedam•j• dali• ir
savybi•, kurios daro atliekas pavojingomis, s•rašas pateikiamas direktyvos prieduose. Pavojing• savybi•
priskyrimas remiasi tikrinimo tvarka, nustatyta Tarybos Direktyvoje 67/548/EEC d•l •statym•,
po•statymini• akt• ir administracini• nuostat•, susijusi• su pavojing• med iag• klasikikavimu, pakavimu ir
enklinimu, aproksimacijos, kuri• pakeit• Tarybos Direktyva 79/831/EEC.
Direktyva reikalauja, kad Valstyb•s nar•s sudaryt• pavojing• atliek• planus arba kaip bendr• plan•, parengt•
pagal Bendr•j• atliek• direktyv•, dal•, arba atskirai. Valstyb•s nar•s taip pat privalo u tikrinti, kad
kiekviena vieta, • kuri• pavojingos atliekos gabenamos, b•t• registruojama ir nustatoma, ir kad pavojingos
atliekos b•t• pakuojamos bei enklinamos pagal Bendrijos ir tarptautines normas. Valstyb•s nar•s dar
privalo u tikrinti, kad pavojingos atliekos neb•t• maišomos su kitomis pavojing• atliek• kategorijomis ar su
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nepavojingomis atliekomis.
Direktyva taip pat sugrie tina tam tikr• Bendrosios atliek• direktyvos leidim• ir kontrol•s tvark•, jei
pavojingos atliekos susijusios su •staigomis ir •mon•mis, kurios pa•ios deponuoja savo atliekas, ir tomis,
kurios u siima atliek• perdirbimo veikla. Pavojing• atliek• gamintojams taip pat taikomi •sipareigojimai ar
periodiškos inspekcijos. Be to, pavojing• atliek• gamintoj• kartu su profesionaliais atliek• gabentojais
reikalaujama registruoti j• tvarkomas pavojingas atliekas inspekcijai, kuri• atlieka atsakingos nacionalin•s
institucijos, jei jos to prašo.
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•gyvendinimo aspektai
1. Pavojing• atliek• tvarkymas reikalauja ypatingos ir grie tesn•s leidim• išdavimo bei kontrol•s tvarkos.
2. Reik•t• sudaryti nacionalines taisykles pavojing• atliek• teisingam nustatymui ir klasifikavimui bei
reikalavimus ir rekomendacijas j• perdirbimui ir deponavimui nepakenkiant aplinkai. Nacionalin•ms
atsakingoms institucijoms reik•s tur•ti technini• ini• patikrinti atliek• pavojingum•.
3. Reik•s •teisinti technines galimybes ir atitinkamas infrastrukt•ras, kad b•t• išvengta netinkamo
perdirbimo ar deponavimo rizikos.
4. Reik•t• sukurti centralizuot• duomen• bank•, norint •vykdyti •sipareigojim• pateikti informacij• ES
Komisijai apie pavojingas atliekas ir j• tvarkymo bei deponavimo rangovus.

C.3

Atliek• Perve imas

Reglamentas 259/93/EEC d•l atliek• perve imo Europos Bendrijoje, •ve imo • j• ir išve imo iš jos
prie i•ros bei kontrol•s nustato atliek• jud•jimo kontrol•s sistem•, kuri •gyvendina Bazelio Konvencij•,
EBPO Tarybos Sprendim• d•l atliek• jud•jimo per sienas ir ketvirt•j• ACP-EEC (Lome) Konvencij•.
Bazelio Konvencija aprašo vien pavojingas atliekas, o Reglamentas taip pat apima nepavojing• atliek•
perve im•. Reglamentas nustato atskir• tvark•, valdan•i• perve imus ES viduje, import•, eksport• ir
perve im• tranzitu, o skirtingi reikalavimai priklauso nuo to, ar atliekos skirtos perdirbimui ar
deponavimui ir ar jos išvardintos pried• aliuose, geltonuose ir raudonuose s•rašuose. Šie 3 s•rašai buvo
EBPO darbo rezultatas. Lyginant šiuos 3 atliek• s•rašus pagal Reglament• iš vienos pus•s su Europos
Atliek• katalogu pagal Bendr•j• direktyv• ir iš kitos pus•s su Pavojing• Atliek• S•rašu pagal Pavojing•
atliek• direktyv•, galima matyti, kad j• strukt•ros skiriasi. Ta•iau reikia atsiminti, kad tie 3 reglamento
s•rašai buvo sudaryti skirtingu tikslu nei Europos Atliek• Katalogas ir Pavojing• Atliek• S•rašas ir kad
visus s•rašus reikia taikyti ištisai.
•gyvendinimo aspektai
1. Valstyb•s nar•s turi nurodyti atitinkam• atsaking• institucij• ar institucijas kontroliuoti atliek• jud•jim•
pagal reglament•; tai gali b•ti muitini•, pramon•s ar prekybos ir aplinkos apsaugos •staig• derinys.
2. Jos turi teikti rekomendacijas atsakingoms institucijoms d•l dokument• ir tvarkos, kuri• reikia laikytis
kiekvienam perve imo tipui ir kontroliuojant atliek• perve im• per sienas. Pateikiamas suvienodintas
va taraštis. Panašu, kad gali reik•ti ypatingo mokymo proced•rin•s informacijos papildymui.
3. Jos turi priimti kit• šali• informavimo ir konsultavimosi su jomis d•l atliek• perve imo tvark•.
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4. Ve •jams ir gamintojams turi b•ti pranešama apie reikalavimus ir kontrol•.

C.4

Atliek• Deponavimo •renginiai

Pavojing• Atliek• Deginimas
Direktyva 94/67/EEC d•l pavojing• atliek• deginimo yra dukterin• direktyva Bendr•jai atliek• tvarkymo
direktyvai. Valstyb•s nar•s turi nustatyti ir •vesti eksploatavimo s•lygas ir emisij• ribines reikšmes
leidimais pavojingas atliekas deginan•ioms •mon•ms.
Leidimai pagal Bendr•j• atliek• direktyv• gali b•ti išduodami tik jeigu deginimo •mon• suprojektuota,
•rengta ir eksploatuojama tokiu b•du, kad yra •gyvendinti aplinkos taršos prevencijos reikalavimai emisij•
rib• ir valdymo kontrol•s forma. Pavojing• atliek• deginimo •mon•s turi b•ti eksploatuojamos, kad b•t•
pasiektas •manomai aukš•iausias deginimo lygis. Leidime turi b•ti išvardinti deginam• pavojing• atliek•
tipai ir kiekiai. Degintojai, prieš gal•dami priimti atliekas, turi gauti išsam• vis• pavojing• atliek•
aprašym•.
Leidim• tvarka taip pat taikoma nuotek• išleidimui. Deginimo •moni• vietoms taikoma ES Direktyva
80/68/EEC d•l po eminio vandens. Apie emisij• ribini• reikšmi• viršijimo atvejus nedelsiant turi b•ti
pranešama atsakingai institucijai, ir d•l to gali b•ti suma inamas deginimo našumas arba u daroma •mon•.
•gyvendinimo aspektai
1.

Rekomendacijos d•l pavojing• atliek• nauj• deginimo •moni• pl•tros turi b•ti •traukiamos •
nacionalines atliek• tvarkymo bei oro kokyb•s strategijas, siekiant •gyvendinti nacionalinius poreikius
ir aplinkos kokyb•s tikslus.

2.

Leidimuose tur•t• b•ti taikomos minimalios direktyvose nustatytos normos, atsi velgiant • vietines
s•lygas.
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Bendroji Atliek• Direktyva - •gyvendinimo Aspektai

Nacionalini• Teis•s Akt• Sistema
•
•
•
•

•

Palyginti Direktyvos reikalavimus su
nacionaliniais •statymais.
Nustatyti •statym• spragas.
Alternatyvos:
Vienas pagrindinis •statyminis •rankis
Tvarkymo Aktas);
Arba speciali dalis atitinkamuose teis•s
reguliuojan•iuose atliek• tvarkym•, leidim•
atliek• srautus ir atliek• ma inim•.

esamais

Atsakingos Institucijos (AI)

Teisin• Kontrol•

•

•

•
(Atliek•
aktuose,
išdavim•,

•
•

AI privalo tur•ti administracines sistemas ir technini•
ini•.
Nacionalin• Institucija atsakinga u vienodas atliek•
sraut• ir vietos tvarkymo normas, atliek• tvarkymo
planavimo koordinavim• ir atliek• statistikos rinkim•.
Vietin•s AI valdo vietinius atliek• tvarkymo
•renginius
ir
atliek•
srautus,
prireikus
koordinuodamos su priva•iu sektoriumi
Nacionalin•s AI turi atsakyti u ataskaitas ES.

•
•
•
.
•
•

Leidim• Išdavimo Tvarka
Nacionalin•s AI turi pateikti pareiškimo blankus atliek•
tvarkymo viet• leidimams gauti.Pareišk•jai turi pateikti
nustatytus dokumentus.
• AI turi u tikrinti, kad pareišk•jas yra tinkamas atliek•
tvarkymo vietos eksploatuotojas.
• AI turi nustatyti s•lygas, •einan•ias • leidim•, •skaitant
vietos u darymo reikalavimus.
• AI turi steb•ti vietos veikl• ir atsakyti • paveiktos
šalies skundus.
• AI turi u tikrinti, kad profesional•s atliek• surink•jai,
ve •jai ir prekybininkai b•t• registruojami.

Numatyti centrini• ir vietini• AI vaidmen•
jurisdikcijos teisin• atskyrim•.
Atitinkam• apibr• im•, toki• kaip ‘atliekos’,
‘deponavimas’ ir ‘perdirbimas’, taikymas.
Atliek• tvarkymo plan• sudarymo teisiniai aspektai.
Nuobaudos u leidim• pa eidimus.
Atsi velgti • vietinio monitoringo ir vykdymo
priemones.
Nekontroliuojamo atliek• išvertimo u draudimas.

Dalyviai

Finansiniai Aspektai

•

•

•

•

U tikrinti, kad iki sukuriant sistem• su dalyviais b•t•
konsultuojamasi d•l atliek• tvarkymo poreiki•,
pasi•lyt•
atliek•
planavimo
proces•
ir
deponavimo/ma inimo alternatyv•.
Dalyviai tur•t• b•ti atliek• tvarkymo firm•,
pagrindini• atliekas gaminan•i• sektori•, vietin•s
vald ios, nevyriausybini• organizacij• ir kit• su tuo
susijusi• šali• atstovai.
U tikrinti reguliarius pranešimus visuomenei apie
iniciatyvas ir visuomen•s vaidmen• planavime.
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•
•
•

Vyriausyb• turi •steigti AI ir teikti administracin•
param•, sukurti administracin• tvark• (leidimus),
palaikyti ryšius su visuomene.
Naudojimo paskatos turi skatinti gamintoj•
atsakomyb•, atliek• ma inim• iki minimumo ir terš•jas
moka principo taikym•.
Viet• eksploatuotojai turi finansuoti leidim• procesus.
Nam• •kiai turi mok•ti u atsikratymo j• atliekomis
paslaugas.
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3. Vyriausyb•s tur•t• sudaryti papildomas emisij• normas, kad b•t• atsi velgiama • ypatingas
technologijas ar potencialiai alingas emisijas.
4.

Turi b•ti sudaryta veiksminga atliek• tvarkymo ir kontrol•s tvarka, kad b•t• išvengta neteisingo ar
neteis•to deginimo •rengini• panaudojimo toki• atliek•, kurioms jie neturi leidimo arba nepritaikyti,
deginimui.
Tur•t• b•ti nustatyta konsultavimo ir koordinavimo tarp skirting• institucij•, atsaking• u skirting• tip•
emisij• • or•, vanden• ir dirv• kontrol•, tvarka.

2.

Institucijos turi parengti planus šilumos, gaminamos deginimo •mon•se, panaudojimui.

3.

Reikia sukurti programas, u tikrinan•ias direktyvos reikalavim• esamoms deginimo •mon•ms
•gyvendinim•.

Atliek• Deginimas Naujuose ir Esamuose •renginiuose
Direktyvomis 89/369/EEC ir 89/429/EEC taikomos lygiagre•ios leidim• reikalavim• ir eksploatavimo
apribojim• sistemos naujoms ir esamoms miesto atliek• deginimo •mon•ms. Jos yra dukterin•s direktyvos
Bendr•jai direktyvai 84/360/EEC d•l kovos su oro tarša iš pramon•s •moni•.
Jos reguliuoja miesto atliek• deginimo •moni• leidimus, projektus, •rang•, eksploatavim• ir ataskaitas.
Naujos •mon•s yra tos, kuri• eksploatavimo leidimas išduotas 1990 m. gruod io 1 d. arba v•liau. Joms
nepriklauso •mon•s, kurios naudojamos specialiai deginti nuotek• dumbl•, chemines, toksiškas ir
pavojingas atliekas, medicinos atliekas iš ligonini• ir kitus ypatingus atliek• tipus, netgi jei šiose •mon•se
taip pat deginamos miesto atliekos, kadangi tokias deginimo •mones grie •iau reguliuoja Direktyva d•l
pavojing• atliek• deginimo.
Nustatomi trys emisij• ribini• reikšmi• kiekiai dulk•ms, tam tikriems sunki•j• metal• deriniams,
chlorvandenilio r•gš•iai ir SO 2, priklausomai nuo deginimo •mon•s nominalaus paj•gumo. Nustatomos
ribin•s reikšm•s ir esam• miesto atliek• deginimo •moni• gerinimo etapais per tam tikr• nustatyt• laik•
programa.
Jos nustato išsamius reikalavimus ši• •moni• eksploatuotojams d•l monitoringo, inspekcijos ir ataskait•.
Informacija apie prašymus eksploatavimo leidimams ir monitoringo rezultatai turi tapti prieinami
visuomenei.
Direktyva 89/429/EEC d•l esam• miesto atliek• deginimo •moni• •pareigojo esamas •mones pasiekti nauj•
deginimo •moni• normas iki 1996 m. gruod io 1 d.. Visos kitos esamos deginimo •mon•s privalo pasiekti
daugum• naujoms •mon•ms nustatyt• norm• iki 2000 m.
•gyvendinimo aspektai
1.

Nauj• deginimo •moni• pl•tojimo rekomendacijas reikia •traukti • nacionalines atliek• tvarkymo ir oro
kokyb•s strategijas, norint pasiekti aplinkos kokyb•s tikslus.

2.

Šalys gali •vesti papildomas emisij• ribas, norint atsi velgti • konkre•ias technologijas arba
potencialiai kenksmingas emisijas.
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3.

Turi b•ti sukurta atliek• tvarkymo ir kontrol•s tvarka, kad b•t• išvengta neteisingo arba neteis•to
deginimo •moni• panaudojimo deginti tokias atliek• r•šis, kurioms jos neturi leidimo arba n•ra
pritaikytos.

4.

Turi b•ti parengtos atitinkamos programos, u tikrinan•ios direktyvos reikalavim• ma oms ‘esamoms
deginimo •mon•ms’ •gyvendinim•.

Pasi•lytoji Direktyva d•l S•vartyn•
Šiuo metu Parlamentui ir Tarybai yra pateiktas pasi•lymas apie Direktyv• d•l s•vartyn•. Pasi•lymas
reikalaus, kad nauji ir esami s•vartynai b•t• grie •iau kontroliuojami pagal išsami• leidim• tvark•.
Pasi•lytosios direktyvos tikslas yra suma inti • s•vartynus keliaujan•i• atliek• kiek• ir •vesti grie tas
normas ten, kur vyksta j• ve imas • s•vartynus. Pagal pasi•lym• bendras atliek• deponavimas (pavojing•
atliek• maišymas su miesto atliekomis tuose pa•iuose s•vartynuose) b•t• nutrauktas. Deponavimo
s•vartynuose kainos turi padengti s•vartyn• u darymo ir tvarkymo kaštus bei ma iausiai 50 met• prie i•ros
po s•vartyn• u darymo kaštus.
M•ginant suma inti visas ES metano emisijas, pasi•lymu siekiama ma inti biologiškai yran•i• miesto
atliek•, keliaujan•i• • s•vartynus, kiek•; be to, tiek iš nauj•, tiek iš esam• s•vartyn• metan• reik•t• arba
surinkti ir panaudoti, arba sudeginti. Pasi•lymas taip pat •veda ma iausius atstumus s•vartyn• vietoms nuo
gyvenam•j• rajon•.
•gyvendinimo aspektai
1. Kadangi s•vartynai yra labiausiai paplit•s ir ma iausiai brangus kiet• atliek• deponavimo tipas, o norm•
da nai tr•ksta, b•t• patartina šalims suderinti naujus teis•s aktus, reguliuojan•ius s•vartyn•
eksploatavim•, su pasi•lyt•ja direktyva. Reik•t• atkreipti d•mes• • galutinius pakeitimus, kuriuos
pasi•lyme padar• Taryba ir Europos Parlamentas.
2. Atsakingos nacionalin•s institucijos tur•s u tikrinti, kad jos tur•t• technin• personal• kontroliuoti
direktyvos, kurios leidim• išdavimo reikalavimai numato daug išsami• dalyk•, •gyvendinim• ir
laikym•si.
3. Pasi•lytosios direktyvos reikalavimas tur•t• b•ti •trauktas • nacionalines atliek• strategijas ir tvarkymo
planus pagal Bendr•j• atliek• direktyv•.
4.

Veiksminga atliek•, kurios turi b•ti išverstos • s•vartynus, kiekio ir pavojingumo ma inimo iki
minimumo strategija reikalaus vis• ekonomini• ir socialini• veik•j• dalyvavimo ir aktyvios paramos.
Reik•s ekonomini• paskat• ir švietimo kampanij•.

5. Atsakingos institucijos tur•s u tikrinti, kad s•vartyn• eksploatuotojai b•t• pakankamai finansiškai
apsir•pin•, kad gal•t• garantuoti deram• s•vartyno u darym• ir v•lesn• prie i•r•.
6. Poveikio aplinkai vertinimo tvarka gali b•ti •traukta • leidim• išdavimo s•vartynams tvark• pagal
pasi•lyt•j• direktyv•.
7. Šalys tur•s sukurti esam• s•vartyn•, kurie neatitinka direktyvos nuostat•, patobulinimo ar u darymo
strategij•.
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Direktyva d•l Pavojing• Atliek• Deginimo - •gyvendinimo aspektai

Nacionalini• Teis•s Akt• Sistema

Atsakingos Institucijos (AI)

Teisin• Kontrol•

• Palyginti direktyvos reikalavimus su esamais
•statymais.
• Nustatyti •statym• spragas.
• Alternatyvos:
Vienas pagrindinis •statyminis •rankis (Deginimo
Aktas)
Kadangi direktyvos sfera yra siaura, •gyvendinimo teis•s
aktus b•t• galima •vesti kaip atskir• dal• pagrindiniame
aplinkos apsaugos dokumente (pvz., Aplinkos Apsaugos
Akte).

• Esamos administracin•s infrastrukt•ros per i•r•jimas,
siekiant •gyvendinti, administruoti ir vykdyti deginimo
veikl•.
• Nacionalinio lygio AI tur•s priklausyti direktyvos
norm• ir reikalavim• nuoseklaus taikymo u tikrinimo
vaidmuo.
• AI bus atsakingos u leidim• išdavim•, monitoring• ir
jo prie i•r•, informacijos rinkim• ir ataskaitas
Komisijai.

• Atsaking• institucij• ir leidim• sistemos apibr• imas
• Kit• emisij• rib• ir rizikos kontrol•s priemoni•
nustatymas
• Monitoringo ir vykdymo tvarka bei reikalavimai
• Pranešim• d•l •sakymo u daryti reikalavimai.
• Deginimo eksploatuotoj• nuobaudos.

Leidim• S•lygos

Dalyviai

Finansiniai Aspektai

• Deginimo •mon•s turi b•ti suprojektuotos, •rengtos ir
eksploatuojamos taip, kad atitikt• minimalios degimo
temperat•ros reikalavimus.
• Monitoringas, deguonies kiekiai, emisij• ribin•s
reikšm•s, nuotek• išleidimas ir liekan• deponavimas.
• Reikalauja nuolatini• ir periodini• matavimo sistem• ir
pranešim• apie viršijimus bei ataskait• AI.

• U tikrinti, kad dalyviai b•t• konsultuojami d•l bendr•
•gyvendinimo reikalavim• ir kašt•, ypa• d•l pranešim•
apie viršijimus tvarkos.
• •traukti
visuomen•
•
informacijos,
kuri•
eksploatuotojai turi pateikti vyriausybei, apibr• im•.
• Veiksmingo bendravimo tikslu nuolat teikti
visuomenei informacij• apie •renginius ir j•
eksploatavim•.

• Vyriausyb• •kuria AI ir par•pina administracin• param•,
monitoring• bei vertinim•, mokym•, vykdym•,
rekomendacijas ir informacij• visuomenei.
• Eksploatuotojai turi padengti administracinius leidim•,
informacijos teikimo kaštus ir visus kaštus u
reikalavim• laikymosi •sipareigojimus.



C.5

Ypatingos Atliekos

Panaudot• tepal• deponavimas
Tarybos Direktyva 75/439/EEC siekiama sukurti suvienodint• panaudot• tepal• surinkimo, apdorojimo,
laikymo ir deponavimo sistem•. Ji leid ia Valstyb•ms nar•ms kompensuoti bendrov•ms u neatgautus
panaudot• tepal• surinkimo ir deponavimo kaštus. Ji teikia did iausi• pirmenyb• panaudot• tepal•
perdirbimui, paskui j• kaip kuro arba energijos išgavimo panaudojimui; ir galiausiai j• naikinimui arba
kontroliuojamam laikymui ar išpylimui. Valstyb•s nar•s turi u tikrinti saug• panaudot• tepal• surinkim• ir
deponavim•. Draud iama panaudotus tepalus išleisti • vandens telkinius ir kanalizacijos sistemas.
Kiekviena panaudot• tepal• deponavimo •mon• turi gauti atsakingos institucijos leidim•. Kiekviena
panaudot• tepal• surinkimo •mon• turi b•ti registruojama ir atitinkamai pri i•rima. Perdirbtuose tepaluose
negali b•ti daugiau nei 50 milijonini• dali• (ppm) polichloruot• bifenil• ir terfenil• (PCB/PCT).
•gyvendinimo aspektai
1.

Administracija tur•t• u tikrinti panaudot• tepal• saugaus surinkimo ir perdirbimo ar deginimo visos
šalies sistemos suk•rim• visoje nacionalin•je teritorijoje. Taip pat reik•t• išpl•toti visuomen•s
informavimo kampanijas.

2.

Reik•t• •teisinti atitinkamas deponavimo strukt•ras ir grie t• kontrol•s tvark•, kad b•t• išvengta t•
tepal• dali•, kuri• negalima tinkamai perdirbti, neteis•to ar netinkamo deponavimo.

3.

Reik•t• sukurti integruot•/koordinuot• leidim• ir kontrol•s sistem•, kad b•t• u tikrinta, jog panaudot•
tepal• perdirbimas ar deponavimas netur•t• neigiamo poveikio kitoms aplinkos apsaugos priemon•ms.

4.

Tur•t• b•ti sukurtos specialios priemon•s ir •renginiai saugiai tvarkytis su panaudotais tepalais,
turin•iais PCB/PCT ar kit• pavojing• med iag•.

5.

Nacionalin•s institucijos tur•t• pritarti grie tesni• reikalavim• •vedimui nacionaliniu lygiu. Komisijai
reguliariai reik•t• pateikti informacij• apie nacionalinius veiksmus ir patirt•.

Titano Dioksido Atliekos
Direktyvos 78/176/EEC ir 82/883/EEC d•l titano dioksido siekia u kirsti keli• ir palaipsniui suma inti
tarš•, kuri• sukelia atliekos perdirbant titano dioksid•. Leidimas deponuoti TiO2 atliekas j•roje gali b•ti
išduodamas tik jeigu •vertinimas rodo, kad atliek• negalima deponuoti tinkamesn•mis priemon•mis ir kad
nebus jokio kenksmingo poveikio. Naujuose •renginiuose turi b•ti taikomi esami procesai ir technologijos,
kurios ma iausiai kenkia aplinkai. Valstyb•s nar•s turi Komisijai pateikti planus, rodan•ius, kaip jos
pasieks direktyvos tikslus.
•gyvendinimo aspektai
1.

Per i•r•ti, ar kokie nors šalies •renginiai patenka • direktyvos sfer•. Ta•iau netgi jei n•ra joki• titano
dioksido perdirbimo •rengini•, direktyv• vis tiek reik•s perkelti • nacionalinius •statymus.

2.

•gyvendinimas turi vykti pagal nacionalin• atliek• tvarkymo sistem•.
technini• •staig• valdyti grie t• leidim• tvark• ir technin• kontrol•.

3.

TiO2 sukeltos potencialios taršos pob•dis reikalauja kruopštaus bendradarbiavimo tarp institucij•,
atsaking• u atliek•, vandens ir dirvos taršos prevencij•.



Reik•s administracini• ir

4.

Šalims gali reik•ti sudaryti nacionalines programas visiškam TiO2 pramon•s sukeltos taršos
suma inimui - ir jei galima, panaikinimui - bei visiškam atliek• išmetimo • j•r• arba vidaus vandenis
u draudimui.

PCB ir PCT Deponavimas
Tarybos Direktyva 96/59/EC siekia panaikinti polichloruotus bifenilus ir polichloruotus terfenilus (PCB) ir
nukenksminti j• turin•i• •rang•. Ši •ranga turi b•ti inventorizuojama, enklinama ir apie j• turi b•ti
pranešama Komisijai iki 1999 m. rugs•jo m•n., o inventorizacijos s•rašai turi b•ti atnaujinami. Turi b•ti
išlaikomas dar nenukenksmintos PCB turin•ios •rangos geras darbinis re imas, kad b•t• išvengta
nutek•jim•.
PCB deponuojan•ioms •mon•ms turi b•ti išduodami leidimai pagal Direktyv• 75/442/EEC. Deginimas,
kaip deponavimo priemon•, turi atitikti Direktyvoje 94/67/EEC nustatytas normas. Valstyb•s nar•s turi
sudaryti deponavimo planus inventorizuotiems PCB iki 1999 m. rugs•jo m•n. ir perduoti juos Komisijai.
•gyvendinimo aspektai
1.

Reik•t• sukurti arba sustiprinti grie tus po•statyminius aktus ir vykdymo priemones, kad b•t•
u tikrintas nacionalin•je teritorijoje esan•i• PCB/PCT ir j• turin•ios •rangos nuodugniausias
nustatytamas ir klasifikavimas.

2.

Institucijos tur•t• sudaryti planus saugiam u terštos •rangos ir •rengini• darbo nutraukimui,
deponavimui ar atstatymui per laiko tarp•, nustatyt• direktyvoje. Gal b•t plan• sfera išsipl•st• taip, kad
apimt• neregistruot• •rang•, gal panaudojant administracines ir ekonomines paskatas, •vestas drauge
su grie ta kontrole.

3.

Institucijos tur•t• u tikrinti, kad nekilt• joki• technini• ar administracini• sunkum• taikant direktyvos
reikalavimus. Tai iki minimumo suma int• netinkamo ar neteis•to deponavimo rizik•, ypa• kai tai
susij• su ma omis ar vidutin•mis •mon•mis.

em•s •kyje naudojamas nuotek• dumblas
Tarybos Direktyva 86/278/EEC siekiama kontroliuoti nuutek• dumblo panaudojim• em•s •kyje, nustatant
sunki•j• metal• koncentracij• dirvoje ir dumble maksimalias ribines reikšmes ir sunki•j• metal• (kadmio,
vario, nikelio, švino, cinko ir gyvsidabrio), kuriuos galima d•ti • dirv•, maksimalius kiekius.
Ji apibr• ia tokio dumblo naudojimo s•lygas: Valstyb•s nar•s turi u tikrinti, kad neb•t• viršijamos ribin•s
reikšm•s. Nustatomos minimalios laiko ribos, atskirian•ios dumblo panaudojim• tam tikruose dirbamos
em•s tipuose ir j• panaudojim•. Dumblas ir dirva, kurioje jis naudojamas, turi b•ti išanalizuoti pagal
prieduose nurodyt• tvark•.

•gyvendinimo aspektai
1.

Institucijos, atsakingos u vandens valym•, atliek• tvarkym•, em•s •k• ir vykdym• tur•s dirbti kartu,
kad pasiekt• direktyvos tikslus; jos tur•t• susitarti d•l tvarkaraš•io ir tiksl• ankstyvuosiuose planavimo
etapuose.

2.

Turi b•ti •teisinta leidim• išdavimo ir registracijos sistema tiek dumblo ve imui, tiek ir jo
panaudojimui, ir informacija turi b•ti panaudota nacionalin•s ir vieningos Europos ataskaitos šiuo
klausimu rengimui.



3.

Poreikis •vesti grie tesnius apribojimus u tuos, kurie yra direktyvoje, tur•t• b•ti •vertintas remiantis
konkre•iu nacionaliniu ar vietiniu jautrumu dirvos ir vandens u terštumui.

Pavojing• med iag• turin•ios baterijos ir akumuliatoriai
Tarybos Direktyva 91/157/EEC buvo priimta kaip ypatinga priemon• pagal Tarybos Atliek• Direktyv•
75/442/EEC, kad sankcionuot• panaudot• baterij• ir akumuliatori•, turin•i• tam tikrus gyvsidabrio, kadmio
ar švino kiekius, atskir• surinkim• iš nam• •ki•, siekiant j• regeneravimo ir kontroliuojamo deponavimo.
Direktyva reikalauja, kad Valstyb•s nar•s apribot• tam tikr• švino baterij• pateikim• rinkai ir kad jos
sudaryt• programas suma inti j• sunki•j• metal• kiek•, skatinti pagerint• baterij• ir akumuliatori• pateikim•
rinkai, pl•toti tyrim• ir pasirinkti ma iau tarši• pakaital• juose panaudojim•.
Jos turi u tikrinti veiksming• atskiro surinkimo ir prireikus deponavimo sistemos •steigimo organizavim•.
Leid iama ekonomin•mis priemon•mis skatinti perdirbim•; jos turi b•ti •vedamos po konsultacij•.
Vartotojus reikia išsamiai informuoti apie rizikos aspektus ir deponavimo galimybes.
•gyvendinimo aspektai
1.

Tur•t• b•ti sudarytos ilgalaik•s programos, kelian•ios visuomen•s supratim• ir technin• pl•tr•, atliek•
ma inimo ir tvarkymo planuose arba koordinuojant su jais.

2.

Tur•t• b•ti •vertintas poreikis •vesti ekonomines priemones, skirtas maksimaliai padidinti atskir•
surinkim•; norint u tikrinti visuomen•s bendradarbiavim• regeneruojant ir perdirbant panaudotas
baterijas, b•t• naudingos visuomen•s švietimo programos.

3.

Reik•s sukurti surinkimo tašk• tinkl•. Administracin•s leidim• ir kontrol•s tvarkos, u tikrinan•ios
saug• panaudot• baterij• transportavim• ir regeneravim•, reikalauja Bendroji atliek• direktyva ir
Perve im• reglamentas.

Pakavimas ir pakavimo atliekos
Direktyva 94/62/EC •gyvendina S•jungos strategij• d•l pakavimo atliek•. Ja siekiama suvienodinti
nacionalines pakavimo atliek• tvarkymo priemones, iki minimumo suma inti pakavimo atliek• poveik•
aplinkai ir išvengti barjer• prekybai Europos S•jungos viduje. Ji taikoma pakuot•ms ir pakavimo
atliekoms, pramonin•ms, prekybin•ms arba buitin•ms, nepriklausomai nuo naudojamos med iagos.
Nustatoma, kad perdirbimo tikslai turi b•ti pasiekiami per penkerius metus nuo teis•s akt• •sigaliojimo
Valstyb•se nar•se. Tokie teis•s aktai turi •sigalioti iki 1996 m. vidurio. Iki 2001 m. 50-65 % pakavimo
atliek• turi b•ti perdirbama, o 25-45% vis• pakavimo atliek• turi b•ti perdirbama su s•lyga, kad kiekvienos
pakavimo med iag• r•šies atliek• perdirbama bent 15%.

Direktyva pirmuoju prioritetu nustato pakuo•i• gamybos prevencij•. Pakartotinas panaudojimas,
perdirbimas ir kitos regeneravimo formos (•skaitant energijos panaudojim•) laikomos vienodai vertingais
esminiais principais.
• perdirbim• •eina pakartotinas perdirbimas ir organinis perdirbimas
(kompostavimas), bet ne•eina deginimas.
Valstyb•s nar•s turi pasiekti perdirbimo tikslus iki 2001 m. bir elio 30 d.



•gyvendinimo aspektai
1. Vyriausyb•s tur•t• •vertinti pakavimo perdirbimo potencial• nacionaliniu lygiu ir nustatyti pasiekiamus
tikslus direktyvos leid iamose ribose.
2. Nacionalin•s institucijos tur•t• u tikrinti pakavimo ir pakavimo atliek• tvarkymo sistemos, kuri
garantuot• ši• bei kit• direktyvoje išd•styt• tiksl• pasiekim•, suk•rim•. Esama patirtis pagr•sta iš dalies
savanorišk• sistem• k•rimu, kur ekonominiai veik•jai •sipareigoja pasiekti tikslus iki nustatyt• termin•
prieš institucijoms nustatant reguliacinius reikalavimus.
Naujoji situacija •ves privalomus
reikalavimus ekonominiams veik•jams pagal bendros atsakomyb•s princip•. Gal•t• b•ti •vedamos
ekonomin•s paskatos, kad b•t• padedama tos sistemos k•rimui ir valdymui.
3. Esamos sistemos tur•t• b•ti priderintos, kad b•t• u tikrintas atitikimas ES reikalavimams ir išvengta
laisvos rinkos iškraipymo.
4. Reik•t• •vesti reguliacinius apribojimus ir veiksming• kontrol•, kad b•t• u tikrinta, jog pakavimo
med iagos atitikt• ES esminius reikalavimus ir nacionalines normas.
5. Turi b•ti sukurta perdirbimo procent• monitoringo ir pakavimo atliek• susidarymo kontrol•s sistema.
Reik•t• sukurti suvienodintas duomen• bazes, kad b•t• •manoma lyginamoji analiz• visoje Europoje.
Vis• ši• veiksm• turi b•ti imamasi pagal Komisijos Sprendim• 97/138/EC, kuris nustato formatus,
susijusius su duomen• bazi• sistema.
6. Visuomen•s supratimo apie pakavimo atliek• susidarym•, tvarkym• ir deponavim• ugdymas yra
reikalingas kaip pagrindinis elementas j• suma inimui iki minimumo.



D.

VANDENS KOKYB•

Vanduo yra viena iš visapusiškiausiai reguliuojam• ES aplinkos apsaugos teis•s akt• sri•i•. Ankstyvoji
Europos vandens politika prasid•jo 8-jame dešimtmetyje Pirm•ja aplinkos apsaugos veiksm• programa
1973 m., kuri• sek• pirmoji teis•s akt• banga, pradedant 1975 m. Direktyva d•l paviršinio vandens ir
baigiant 1980 m. Direktyva d•l geriamojo vandens. Pirm•j• vandens teis•s akt• bang• sudar• vandens
kokyb•s norm• teis•s aktai uvininkystei naudojamiems vandenims (1978), moliusk• vandens telkiniams
(1979), maudykl• vandeniui (1976) ir po eminiams vandenims (1980). Emisij• ribini• reikšmi• teis•s akt•
srityje buvo priimta Direktyva d•l pavojing• med iag• (1976) ir jos dukterin•s direktyvos d•l •vairi• atskir•
med iag•.
Antroji vandens teis•s akt• banga sek• per i•r•jus esamus teis•s aktus ir nusta•ius reikiamus patobulinimus
bei spragas, kurias reik•jo u pildyti. Š• vandens teis•s akt• etap• sudar• Direktyva d•l miesto nuotek•
valymo (1991) ir Direktyva d•l nitrat• (1991). Toliau buvo paruošti Direktyv• d•l geriamojo vandens ir
maudykl• vandens pakeitimai, siekiant jas atnaujinti (pasi•lymai pakeitimams buvo priimti atitinkamai
1994 ir 1995 m.), Su po eminiu vandeniu susijusi• veiksm• programos suk•rimas ir 1994 m. pasi•lymas
Direktyvai d•l ekologin•s vandens kokyb•s. Taip pat dideli• pramon•s •rengini• at vilgiu ITPK (angl.
IPPC) Direktyva (pagaliau priimta 1996 m.) ap•m• ir vandens tarš•.
Per t• laik•, po ilg• Valstybi• nari• ir Bendrijos diskusij•, tapo vis aiškiau, kad veiksminga vandens
apsauga reikalauja emisij• ribini• reikšmi• teis•s akt•, o taip pat ir vandens kokyb•s norm• teisini• akt•, t.y.
taip vadinamo “ kompleksinio po i•rio” . Šis kompleksinis po i•ris taip pat atitinka Sutartyje nustatytus
principus - •sp•jam•j• princip• ir princip•, kad ala aplinkai tur•t• kaip prioritetas b•ti ištaisoma šaltinyje, o
taip pat princip•, kad turi b•ti atsi velgiama • aplinkos s•lygas •vairiuose regionuose.

D.1

Pasi•lytoji Bendroji Vandens Direktyva

1995 m. Europos institucijos sutar•, kad reikia iš esm•s per i•r•ti ir restrukt•rizuoti Bendrijos vandens
politik•.
Komisija, kuri jau svarst• labiau pasaulinio po i•rio • vandens politik• poreik•, pri•m• Europos Parlamento
Aplinkos apsaugos komiteto ir Aplinkos apsaugos ministr• tarybos prašymus. Po pla•i• konsultacij• su
visomis suinteresuotomis šalimis, tokiomis kaip vietin• ir regionin• vald ia, vandens naudotojai, u
•statym• vykdym• atsakingos •staigos, vandens tiek•jai, pramon•, em•s •kis ir, ne paskutin•je vietoje,
vartotojai ir aplinkos apsaugos specialistai bei nevyriausybines organizacijos (NVO), Komisija 1997 m.
vasario m•n. pri•m• Pasi•lym• d•l bendrosios vandens direktyvos. Jos tikslas yra nustatyti sistem•, kad
b•t• pasiekti šie keturi subalansuotos vandens politikos tikslai
• pakankamas geriamojo vandens tiekimas
• pakankamas vandens tiekimas kitoms ekonomin•ms reikm•ms



• aplinkos apsauga
•

alingo potvyni• ir sausros poveikio ma inimas.

Direktyvos aplinkos apsaugos tikslas yra pasiekti vis• po emini• ir paviršini• vanden• “ ger• b•kl•”
v•liausiai iki 2010 m. Šiuo tikslu ji •veda upi• basein• valdym•, pagr•st• konkretaus up•s baseino ypatybi•
vertinimu; jo paviršini• ir po emini• vanden• b•kl•s monitoringu; kokyb•s tiksl• apibr• imu; priemoni•
program• apibr• tiems tikslams pasiekti nustatymu. Ta•iau administracin• strukt•ra pasiekti š• up•s
baseino valdym• paliekama Valstybi• nari• laisvam pasirinkimui.
Priemoni• programa tur•s vadovautis aukš•iau min•tu kompleksiniu po i•riu, naudojant emisij• ribini•
reikšmi• nustatym• ir to vandens kokyb•s normas. Šiame kontekste turi b•ti visiškai •gyvendinti esami ES
emisij• ribini• reikšmi• teis•s aktai, t.y. Direktyva d•l miesto nuotek• valymo, ITPK direktyva, Direktyva
d•l nitrat•, Direktyva d•l augal• apsaugos priemoni• ir Direktyva d•l pavojing• med iag•. Be to, turi b•ti
•gyvendintos vandens kokyb•s normos, nustatytos pagal Bendr•j• vandens direktyv• ir kitus atitinkamus
ES vandens teis•s aktus (pvz., Direktyv• d•l maudykl• vandens).
Toliau Valstyb•s nar•s tur•s u tikrinti, kad paslaug• vandens vartotojams kainos turi padengti visus kaštus
(daugiausia kainos u vandens tiekim• ir nuotek• surinkim• bei valym•). Priemoni• programa tur•s remtis
visais atitinkamais su vandeniu susijusiais teis•s aktais, nesvarbu ar tai b•t• Bendrijos, nacionaliniai ar
regioniniai teis•s aktai.

•gyvendinimo aspektai
1. Šalys naujuose teis•s aktuose tur•t• orientuotis • reikalavimus pasi•lytoje Bendrojoje vandens
direktyvoje, kadangi ji numatyta kaip ES vandens politikos reguliacinis pagrindas, ir gali jau b•ti
•sigaliojusi iki stojimo datos. Dar • j• bus •traukti ir integruoti senesni teis•s aktai, tokie kaip
Direktyva d•l paviršinio vandens, Direktyvos d•l uvininkystei naudojamo vandens ir moliusk• vandens
telkini• bei Direktyva d•l po eminio vandens, tuo •galinant pastar•j• direktyv• anuliavim•.
2. Nustatyti upi• baseinus ir •kurti atsaking• institucij•, etc. vandens kokyb•s ir kiekyb•s monitoringui
atlikti.
3. Nustatyti paviršinius ir po eminius vandenis, kurie numatomi naudoti ir/arba yra naudojami kaip
geriamasis vanduo.
4. •vertinti antropogenin• poveik• paviršiniam ir po eminiam vandeniui kiekviename up•s baseine,
atsi velgiant • tarš• iš taškini• šaltini•, išsklaidyt• šaltini•, vandens pa•mim• ir kit• moni• veikl•,
turin•i• poveik• vandens b•klei.
5. Sudaryti upi• basein• valdymo planus, pagr•stus vandens reikmi• •vertinimu, antropogeniniu poveikiu
vandens telkiniams ir vandens kokyb•s bei kiekyb•s tiksl• nustatymu.
6. Atlikti kiekvieno up•s baseino ekonomin• analiz•, kad b•t• pateikiama, inter alia, pagrindin•
informacija, reikalinga visiškai padengti paslaug• vandens vartotojams kaštus. Nukrypti nuo principo,
kad u vanden• reik•t• mok•ti vis• jo tiekimo kain•, galima leisti nacionaliniu lygiu ypatingomis
s•lygomis, apibr• tomis Direktyvoje, ir vadovaujantis tam tikra tvarka.
7. Sudaryti ir •gyvendinti teisiškai privalom• priemoni• program• tikslams pasiekti; tokias programas
sudaro pagrindin•s priemon•s (esam• Bendrijos teis•s akt• •gyvendinimas, kaštus padengiantys



mokes•iai u vandens naudojim• ir t.t. ), o taip pat pagalbin•s priemon•s reikiamai vandens gerai b•klei
pasiekti.
8. •traukti suinteresuotas šalis, tokias kaip kiti susij• vyriausyb•s departamentai, vietin•s bendruomen•s,
vandens •mon•s, pramon• ir prekyba, em•s •kis, vartotojai ir aplinkos apsaugos grup•s, • upi• basein•
valdymo plan• svarstym•.

D.2

Direktyva d•l Miesto Nuotek•

Direktyva 91/271/EEC d•l miesto nuotek• valymo siekiama apsaugoti paviršinius vidaus vandenis ir
pakran•i• vandenis reguliuojant miesto nuotek• surinkim• ir valym• bei tam tikr• biologiškai savaime
apsivalan•i• pramonini• nuotek• išleidim• (daugiausia iš em•s •kio maisto pramon•s).
Kaip taisykl• ji reikalauja atitinkam• kanalizacijos sistem• visose aglomeracijose, kuriose gyventoj•
skai•ius viršija 2000, ir antrinio, t.y. biologinio nuotek• valymo. Pa angesnio valymo reikalaujama taip
vadinamose jautriose srityse (t.y. eutrofikacijos paliesti vandens telkiniai arba tokie, kuriems ji gresia).
Kai kuriam j•ros vandeniui gali pakakti pirminio, t.y. mechaninio valymo, jeigu •rodoma, kad vandens
kokybei nepadaroma ala. Galutiniai tiksl• pasiekimo terminai priklauso nuo aglomeracij• dyd io ir
vandens telkini• pob•d io - nuo 1998 iki 2005 m. Iki 1998 m. u draud iamas visoks nuotek• dumblo
išleidimas • vandens telkinius.

•gyvendinimo aspektai
1. •vertinti, ar j•s nustatote jautrias sritis, ar taikote/privalote taikyti grie tesn• sistem• visai savo
teritorijai. Jeigu j•s nustatote atskiras jautrias sritis, ekonominiai sumetimai neturi daryti •takos šiam
nustatymo procesui.
2. Nustatyti aglomeracijas, kurioms reikia kanalizacijos sistemos ir/arba valymo •rengini• ar j•
pagerinimo.
3. Sudaryti etapin• •gyvendinimo program• kanalizacijos ir valymo sistemoms.
4. Sudaryti išsamias kapitalini• investicij• strategijas, kad b•t• finansavimas išlaidoms, reikalingoms
statyti, gerinti arba keisti kanalizacijos ir/arba valymo sistemas.
5. •vertinti kainas vartotojams, sudaryti kašt• padengimo strategijas (plg. taip pat Bendr•j• vandens
direktyv• d•l visiško kašt• padengimo).
6. Sukurti ir •gyvendinti strategijas dumblo iš nuotek• valymo pakartotinam panaudojimui ir/arba
deponavimui, •skaitant, jei reikia, etapin• jo išleidimo • vandens telkinius arba laidojimo juose
nutraukim•.
7. •vertinti poreik• apmokyti reikiam• personal• kalanlizacijos sistem• ir valymo •rengini• aptarnavimui.
Šalys taip pat tur•t• apsvarstyti mokymo reikalingum• valdymo ir finans• srityse.



D.3

Direktyva d•l Nitrat• iš em•s •kio Šaltini•

Direktyva 91/676/EEC d•l vanden• apsaugos nuo taršos, sukeliamos nitrat• iš em•s •kio šaltini•, papildo
Direktyv• d•l miesto nuotek•, suma indama ir u kirsdama keli• vandens taršai nitratais iš em•s •kio
šaltini•, t.y. chemini• tr•š• ir galvij• m•šlo, kad b•t• apsaugoti nuo eutrofijos geriamojo vandens ištekliai ir
g•las bei j•ros vanduo.
Direktyvoje reikalaujama, kad kiekviena Valstyb• nar• sudaryt• ma iausiai vien• gero •kininkavimo, kuris
turi b•ti skatinamas visoje teritorijoje, kodeks•. Jo priemon•s n•ra privalomos.
Remiantis Direktyvoje nurodyto monitoringo rezultatais, turi b•ti nustatytos zonos, kurias pa eid ia tarša
nitratais iš em•s •kio šaltini•. Šiose zonose turi b•ti •gyvendinamos privalom• priemoni• veiksm•
programos. Be to, kodeksai tampa privalomi. Valstyb•s nar•s gali nuspr•sti taikyti veiksm• program•
priemones visoje savo teritorijoje, šiuo atveju joms nereikia nustatyti pa eid iam• zon•.

•gyvendinimo aspektai
1. Valstyb•s nar•s tur•t• •vertinti, ar nustatyti pa eid iamas zonas (atsi velgiant • mokslo/technikos
tyrimus), ar taikyti grie tesn• sistem• visoje savo teritorijoje ir tai atitinkamai nustatyti.
2. Sudaryti matavimo ir monitoringo sistemas paviršiniams ir po eminiams vandenims.
reikiamas institucijas •gyvendinimui.

Paskirti

3. Sudaryti gero •kininkavimo kodeksus •kininkams mokyti.
4. Sudaryti ir •gyvendinti veiksm• programas pa eid iamose zonose (arba visoje teritorijoje;
aukš•iau).

r.

1

5. Periodiškai per i•r•ti veiksm• program• paskirt• ir efektyvum•.

D.4

Pavojing• Med iag• Išmetimai

Direktyvoje 76/464/EEC d•l taršos, sukeltos tam tikr• • vandenis išmest• pavojing• med iag•,
reikalaujama, kad Valstyb•s nar•s kontroliuot• visas pavojing• med iag• emisijas leidim• išdavimo
sistema. Šioje Direktyvoje ir jos septyniose dukterin•se direktyvose orientuojamasi • atskiras pavojingas
med iagas arba med iag• grupes. Kol kas dukterin•s direktyvos taikomos 18-ai med iag• Bendrijos lygiu.
Direktyva •pareigoja Valstybes nares nustatyti maksimalias emisij• ribines reikšmes, apibr• tas šiose
Direktyvose. Ta•iau alternatyviai pastarosios Valstyb•ms nar•ms leid ia kontroliuoti tarš• siekiant
vandens kokyb•s norm•, nustatyt• toje pa•ioje direktyvoje, ir tokiu b•du išvest• emisij• ribini• reikšmi•.



Tiems pramon•s •renginiams, kuriems taikoma ITPK Direktyva, emisij• ribin•s reikšm•s pagal dukterines
direktyvas yra bet kuriuo atveju privalomos. Dar daugiau, pasi•lytoji Bendroji vandens direktyva •ves
vandens kokyb•s normas pagal tas direktyvas kaip privalomas taip pat, tokiu b•du •gyvendindama
kompleksin• po i•r• ( r. Bendr•j• vandens direktyv•). Šaltini•, kuriems netaikoma ITPK Direktyva,
at vilgiu šiuo metu vyksta atitinkam• teis•s akt• per i•r•jimas.

•gyvendinimo aspektai
1. Nustatyti leidim• išdavimo tvark• pramon•s nuotek• išmetimams, o j• reikalavimai turi atitikti ITPK
Direktyv• ir pasi•lyt•j• Bendr•j• vandens direktyv•.
2. Visoms II s•raše išvardintoms pavojingoms med iagoms turi b•ti sudarytos ir •gyvendintos taršos
ma inimo programos.
3. Bendradarbiaujant institucijoms ir pramonei, •vertinti ir pakelti kvalifikacij• taršos kontrol•s
technologijos, aplinkos apsaugos toksikologijos, išmetim• monitoringo ir inspekcij• tvarkos srityse
atitinkamais mokymo kursais.
4. Rinkti duomenis apie emisij• ribines reikšmes ir vandens kokyb•s normas kitose ES Valstyb•se nar•se
toms med iagoms ir parametrams, jei jos dar nenustatytos Bendrijos lygiu.

D.5

Direktyva d•l Geriamojo Vandens

Direktyva 80/778/EEC d•l moni• vartojamo vandens kokyb•s skirta apsaugoti moni• sveikat• nustatant
grie tas geriamojo vandens kokyb•s normas. Valstyb•s nar•s turi atlikti geriamojo vandens kokyb•s
monitoring• ir imtis reikiam• ingsni• u tikrinti atitikim• privalomoms normoms. Direktyvos prieduose
pateikiami parametrai ir parametr• reikšm•s, analizi• b•dai ir da numas bei etaloniniai analizi• metodai.
Šiuo metu Taryba ir Europos Parlamentas aptarin•ja Komisijos pasi•lym• per i•r•ti direktyv•. Per i•r•jimo
tikslas yra patobulinti teis•s aktus, atsi velgiant • mokslo pasiekimus ir patirt•, patikrinti parametr•
reikšmes ir pagerinti valdymo strukt•r• pagal direktyv•.

•gyvendinimo aspektai
1. Sudaryti geriamojo vandens monitoringo, m•gini• pa•mimo ir tikrinimo sistem•, •skaitant vandentiekio
vanden•, vanden• buteliuose ir vanden•, naudojam• maisto gamybai. Ta•iau Valstyb•ms nar•ms
paliekama pa•ioms spr•sti, ar jos tai organizuos nacionaliniu, regioniniu ar vietiniu lygiu.
2. Nustatyti geriamojo vandens tiekimo sistemas, kurios neatitinka privalom• norm•. Sudaryti etapin•
atitikimo program• tokiomis priemon•mis, kaip taršos šaltinio tvarkymas, tiekimo šaltinio pakeitimas
arba
vandens
valymas
prieš
patiekiant
j•
vandentiekio
sistemoms.



3. Sudaryti išsamias kapitalini• investicij• strategijas, kad b•t• finansini• ištekli• statyti, gerinti arba keisti
reikiamas vandentiekio ir/arba valymo sistemas.
4. Nitrat• ir pesticid• iš em•s •kio šaltini•, o taip pat švino iš švinini• vandentiekio sistem• problemos
gali reikalauti specialaus d•mesio, kadangi jos yra did iausios.
5. •vertinti kainas vartotojams, sudaryti kašt• padengimo strategijas (plg. taip pat Bendr•j• vandens
direktyv• d•l visiško kašt• padengimo).
6. •vertinti poreik• mokyti reikiam• personal• aptarnauti geriamojo vandens vandentiekio ir valymo
sistemas. Šalys taip pat tur•t• apsvarstyti reikalingum• mokyti valdymo ir finans• planavimo srityse.

D.6 Direktyva d•l Paviršinio Vandens, Naudojamo Kaip Geriamasis

Vanduo,

Direktyva d•l Paviršini• Vanden• Matavimo ir M•gini• Pa•mimo
ir Sprendimas d•l Keitimosi Informacija
Šios direktyvos priklauso pirm•jai Europos Vandens teis•s akt• bangai, priimtai 8-ame dešimtmetyje.
Visos trys direktyvos ateityje bus •trauktos • Bendr•j• vandens direktyv•, kuri išlaikys visus ši• trij• esam•
direktyv• •pareigojimus, bet sudarys iš j• nuoseklesn• sistem•, kadangi vandens apsaugos sfera bus
išpl•sta, •traukiant visus vandenis, o ne tik aprašant tuos, kurie yra specialiai moni• naudojami.
Direktyvoje 75/440/EEC d•l paviršinio vandens, skirto naudoti kaip geriamasis vanduo, kokyb•s nustatomi
reikalavimai u tikrinti, kad jis atitikt• tam tikras minimalias direktyvoje nurodytas normas. Visur, kur
koks nors vandens telkinys, iš kurio imamas geriamasis vanduo arba ketinama tai daryti, neatitinka
reikalavim•, Valstyb•s nar•s turi sudaryti ir •gyvendinti veiksm• planus.
Direktyvoje 79/869/EEC d•l paviršinio vandens matavimo metod• nustatoma m•gini• pa•mimo ir
matavimo tvarka vandenims, kuriems taikoma Direktyva 75/440/EC.
Sprendimas 77/795/EEC d•l keitimosi informacija nustato bendr• keitimosi informacija apie paviršinio
g•lo vandens telkini• kokyb• ES tvark•. Direktyva •veda monitoringo tašk• tinkl•, turint• kelet• parametr•
apimant• monitoringo re im•. Valstybi• nari• pateikt• informacij• išleid ia Komisija bendra ataskaita.

•gyvendinimo aspektai
1. Kadangi tikimasi ateityje šias direktyvas •traukti • Bendr•j• vandens direktyv•, esam• direktyv•
perk•limo priemones reik•t• svarstyti, atsi velgiant • Bendrosios direktyvos pri•mim•. Šito belaukiant,
pirmenyb• reik•t• teikti toki• esmini• reikalavim•, kaip vandens telkini•, skirt• naudoti geriamajam
vandeniui, nustatymas ir atitinkamas j• monitoringas, •gyvendinimui.

D.7

Direktyva d•l uvininkystei Naudojamo Vandens ir Direktyva d•l
Moliusk• Gyvenam• Vandens Telkini•

Kaip ir D.6 minimos direktyvos, šios direktyvos ateityje bus •trauktos • Bendr•j• vandens direktyv•, kuri



išlaikys visus esam• dviej• direktyv• •pareigojimus, bet sud•s juos • nuoseklesn• sistem•, apiman•i• visus
vandenis.
Direktyva 78/659/EEC d•l uvininkystei naudojamo vandens kokyb•s siekiama apsaugoti g•lo vandens
telkinius, kuriuos Valstyb•s nar•s skiria uvininkystei. Šiems joje nustatomos lašišini• ir karpini• vanden•
kokyb•s normos. Jei vandens kokyb• tokiuose nustatytuose vandens telkiniuose neatitinka norm•, turi b•ti
sudarytos taršos ma inimo programos. Nustatomi m•gini• pa•mimo ir monitoringo reikalavimai.
Direktyva d•l moliusk• gyvenam• vandens telkini• kokyb•s siekiama apsaugoti pakran•i• vanden• ir pusiau
j•rinius vandens telkinius, kuriuos Valstyb•s nar•s nustato kaip moliusk• gyvenamus vandenis. Šiems joje
nustatomos vandens kokyb•s normos. Jei vandens kokyb• tokiuose telkiniuose neatitinka norm•, turi b•ti
sudarytos taršos ma inimo programos. Nustatomi m•gini• pa•mimo ir monitoringo reikalavimai.
•gyvendinimo aspektai
1. Kadangi tikimasi ateityje šiuos teis•s aktus •traukti • Bendr•j• vandens direktyv•, esam• direktyv•
perk•limo priemones reik•t• svarstyti, atsi velgiant • Bendrosios direktyvos pri•mim•. Šito belaukiant,
reik•t• teikti pirmenyb• esam• direktyv• esmini• reikalavim• •gyvendinimui.
Pagrindinis
•sipareigojimas pagal b•sim• Bendr•j• vandens direktyv• susij•s su b•sima tinkama m•gini• pa•mimo ir
monitoringo sistema. Šis visapusiškas po i•ris taip pat tur•t• prisid•ti prie to, kad b•t• išvengta pastang•
matavimo ir monitoringo srityje dubliavimosi.

D.8

Direktyva d•l Po eminio Vandens

Direktyva 80/68/EEC d•l po eminio vandens apsaugos nuo taršos, sukeltos tam tikr• pavojing• med iag•,
ateityje taip pat bus •traukta • b•sim• Bendr•j• vandens direktyv•. Direktyva siekiama kontroliuoti
tiesioginius ir netiesioginius tam tikr• med iag• išmetimus • po eminius vandenis. Tai turi b•ti pasiekta
pirmiausiai leidim• išdavimo išmetimams, o taip pat deponavimui ar išliejimui, sistema. Kai kuri•
med iag• ir med iag• grupi• visi išmetimai • po eminius vandenis draud iami (“ I S•rašo med iagos” ), kai
tuo tarpu kitoms (“ II S•rašo med iagos” ) turi b•ti taikoma nuodugni leidim• išdavimo tvarka. Valstyb•s
nar•s turi atlikti atitikimo leidimams ir išmetim• poveikio monitoring•.

•gyvendinimo aspektai
1. Kadangi ši• direktyv•, •skaitant pavojing• med iag• išmetim• • po eminius vandenis draudim• ateityje
tikimasi •traukti • Bendr•j• vandens direktyv•, esamos direktyvos perk•limo priemones reik•t• svarstyti
Bendrosios direktyvos pri•mimo at vilgiu. Šito belaukiant, pirmenyb• reik•t• teikti esmini•
reikalavim•
•gyvendinimui.
Pagrindinis
•sipareigojimas



pagal b•sim• Bendr•j• vandens direktyv• - bus •vesta atitinkama m•gini• pa•mimo monitoringo
sistema. Šis išsamus po i•ris taip pat tur•t• prisid•ti prie to, kad b•t• išvengta pastang• matavimo ir
monitoringo srityse dubliavimosi.

D.9

Direktyva d•l Maudykl• Vandens

Direktyva 76/160/EEC d•l maudykl• vandens kokyb•s siekiama u tikrinti kokybišk• maudykl• vanden•
visoje ES tiek g•lo vandens, tiek ir pakran•i• maudykl• plotuose. Direktyvoje išd•stomi 19 fizini•,
chemini• ir mikrobiologini• parametr• ir reikalaujama, kad Valstyb•s nar•s atlikt• savo maudykl• plot•
monitoring• pagal nustatytas m•gini• pa•mimo da numo taisykles ir parametrus. Valstyb•s nar•s turi imtis
vis• atitinkam• priemoni•, kad •gyvendint• direktyvoje išd•stytas privalomas kokyb•s normas.
Komisija išleid ia metin• pranešim• apie ES maudykl• vandens kokyb•.
Šios 1976 m. direktyvos atnaujinimo at vilgiu Komisija pri•m• pasi•lym• j• per i•r•ti.
Dirbdama prie Bendrosios vandens direktyvos, Komisija pri•jo išvados, kad Direktyva d•l maudykl•
vandens yra ryškus ind•lis Bendrijai integruojant aplinkos apsaugos politik• ir turizmo politik• ir kad ji
naudinga tuo, jog yra aiški ir atskira. Ta•iau Direktyva d•l maudykl• vandens bus glaud iai koordinuojama
su Bendr•ja vandens direktyva, kadangi maudykl• vandens telkiniai ir su jais susij• •sipareigojimai tur•s
b•ti •traukti • upi• basein• valdymo planus.

•gyvendinimo aspektai
1. Nustatyti maudykl• vandenis, atitinkan•ius direktyvos apibr• imus.
2. Paskirti atitinkam• nacionalin•, regionin• ar vietin• institucij• m•gini• pa•mimui ir monitoringui.
3. •vertinti šalies •sipareigojim• pagal Direktyv• d•l miesto nuotek• valymo poveik• maudykl• vandens
kokyb•s norm• atitikimui ir spr•sti, ar reikia tolimesni• priemoni•, norint pasiekti kokyb•s normas.



ES Vandens K okybës N or mos

Pasiûlytoji B endroji V andens D ir ektyva
(C O M (97)49)

V andens K okybës N orm os ið
D ir ektyvø dël Pavirðinio V andens (75/440/E E C ), Þ uvininkystei N audojam o
V andens(78/659/E E C ),M oliuskø V andens(79/869/E E C ),Poþem inio( 80/68/E E C ),
ir Pavojingø M edþiagø D irektyvos ( 76/464/E E C ) ir jos 7 D ukteriniø D irektyvø
- turi bûti integruota á pasiûlytàjà B endràjà V andens D irektyvà

M audyklø V andens D irektyva ( 76/160/E E C )

G eriam ojo V andens D irektyva ( 80/778/E E C )

I N T E G R U O T AS
VAN D EN S K O K YBËS VAL D YM AS

ES Emisijø R ibinës R eikðmës
M iesto N uotekø D ir ektyva (91/271/E E C )
I T PK (96/61/E E C )

K iti T eisës Aktai ir Pr iemonës
B uveiniø D irektyva (92/43/E E C )
Paukðèiø D irektyva (79/409/E E C )

Pavojingø M edþiagø D irektyva(76/464/E E C ), ribinës
reikðm ës turi bûti integruotos á I T PK D irektyvà

N uotekø D um blo D irektyva (86/278/E E C )
Seveso D irektyva ( 82/501/E E C )

N itratø D irektyva (91/676/E E C )
Pesticidø T eisës A ktai: A ugalø A psaugos Priem oniø
D irektyva (91/414/E E C )

Poveikio A plinkai V er tinim o D irektyva
( 85/37/E E C )
K iti atitinkam i B endrijos, nacionaliniai ar
regioniniai teisës aktai ir /arba priem onës
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E.

GAMTOS APSAUGA

ES gamtos apsaugos teis•s aktai susideda iš dviej• bendr•j• direktyv• ir dviej• reglament•. Direktyvos yra
susijusios su gamtini• buveini• apsauga Europos S•jungoje ir jose esan•ia augmenija bei gyv•nija.
Reglamentai riboja import• ir prekyb• Europos S•jungos viduje nykstan•ia augmenija ir gyv•nija ir
nustato Antarktidos apsaugos monitoringo bei inspekcijos sistem•.
Direktyva 92/43/EEC d•l buveini• tapo pagrindiniu Europos gyv•nijos ir augmenijos r•ši• bei j• buveini•
apsaugos mechanizmu. Ji nustato visos ES sistem•, kuria b•t• palaikoma biologin• •vairov•, apsaugant
gamtines buveines ir laukin• gyv•nij• bei augmenij•. Direktyva 79/409/EEC d•l paukš•i• apsaugo laukini•
paukš•i• r•šis ir vietas, svarbias palaikyti laukini• paukš•i• populiacijas. Ji nustato vis• nat•raliai
atsirandan•i• laukini• paukš•i• r•ši• Bendrijoje, j• kiaušini•, lizd•, jaunikli• ir buveini• apsaugos plan•. Ji
reikalauja nustatyti ir deramai apsaugoti poravimosi vietas ir vietas, svarbias migruojan•ioms r•šims, bei
reguliuoja med iokl•s sezonus ir tvark•.
Reglamentas EC/338/97 garantuoja ES gamtos apsaugos •sipareigojim• pagal Vašingtono Konvencij• d•l
tarptautin•s prekybos nykstan•iomis r•šimis •gyvendinim•. Jis bus reguliariai taisomas, kad •gyvendint•
Vašingtono Konvencijos šali• priimtus sprendimus. Direktyva 83/129/EEC d•l ruoni• jaunikli• draud ia
•ve ti tokius gaminius, kaip batai ir r•bai iš ruoni• jaunikli• odos, išskyrus t•, kuriuos tradiciniu b•du
pagauna Inuit tautel•s mon•s.
Reglamentas 90/3943/EEC d•l Antarktidos apsaugos •gyvendina inspekcijos ir steb•jimo reikalavimus
pagal Konvencij• d•l Antarktidos gyv•j• j•ros ištekli• apsaugos.

E.1

Buvein•s

Direktyva 92/43/EEC d•l gamtini• buveini• ir laukin•s gyv•nijos bei augmenijos apsaugos siekiama
palaikyti biologin• •vairov• Valstybi• nari• europin•je teritorijoje, saugant gamtines buveines ir laukin•
gyv•nij• bei augmenij•. Daugelis buveini• tip• Europoje pablog•jo, ir vis didesniam skai•iui r•ši• gresia
išnykimas arba jos tampa vis retesn•s. Direktyva siekiama nustatyti buveini• tip• ir r•ši•, pasirinkt• kaip
svarbi• ES, ‘palanki• apsaugos b•kl•’. Tai pla•iai apibr• iama tiek buvein•ms, tiek r•šims, remiantis
tokiais veiksniais, kaip r•ši• populiacijos dinamika, r•ši• ir buveini• nat•ralaus paplitimo sri•i• tendencijos,
kit• buveini• plotas ir j• santykis kokioje nors Valstyb•je nar•je.
Bus •steigtas Europos ekologinis tinklas, inomas kaip ‘Natura 2000’. Kiekviena Valstyb• nar• turi
sudaryti savo teritorijose esan•i• viet•, kurios yra potencialiai svarbios ES, s•rašus. Išvardintos sritys
atitinka kiekvienos Valstyb•s nar•s buvein•s tipo, kuriam reikia apsaugos, dal•. Visos vietos, apsaugomos
pagal Direktyv• 79/406/EEC d•l paukš•i•, taip pat •trauktos • ‘Natura 2000’ tinkl•.



G AM T O S APSAU G A

G am tinës Buveinës,
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R ûðys ir G am iniai

B u veinës
( 92/43/E E C )
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( 338/97/E C )

L au k i n i ai Pau k ðèiai
( 79/409/E E C )

R uo n iø Jaun ik liai
(83/129/E E C )
Sp àst ai
(E E C /3254/90)

M i ðk ø A p sau ga n uo
A t m o sfer os T ar ðo s
(E E C /3528/86
M i ðk ø A psau ga nu o G ai sr ø
( E E C /2158/92)
A n tar k ti d os A p sauga
(E E C /3943/90)

Poveikio Aplinkai
Vertinim as
(85/337/E E C )

Tada bus sudaromas vienas ES svarbos viet• s•rašas, kuris tur•t• b•ti priimtas iki 1998 m. bir elio 1 d., ir
nuo to laiko toms vietoms bus taikomi ypatingos apsaugos •sipareigojimai. Šiuos sudaro ‘atitinkam•
ingsni•’ panaudojimas, kad b•t• išvengta buveini• pablog•jimo, ir vis• plan• ar projekt•, kurie, atrodo,
tur•s esmin• poveik• toms vietoms, vertinimas. Plane arba projekte turi b•ti atsi velgiama • apsaugos
reikalavimus. Ypatingai svarbiomis aplinkyb•mis, ignoruojan•iomis visuomen•s interesus, vietai gali b•ti
padaroma ala, bet Valstyb•s nar•s tuomet privalo imtis kompensacini• priemoni•. Valstyb•s nar•s turi
šešerius metus Ypatingai saugom• teritorij• viet• nustatymui ir reikiam• saugojimo priemoni• •teisinimui,
•skaitant, jei reikia, tvarkymo plan• sudarym•.
em•s naudojimo planavimo priemon•s tur•t• b•ti nukreiptos u tikrinti Natura 2000 tinklo nuoseklum• ir



palaikyti laukinei gyv•nijai bei augmenijai svarbius kraštovaizd io bruo us, ypa• tuos, kurie •galina r•ši•
migravim•, veisim•si ir genetinius mainus. Valstyb•s nar•s taip pat privalo nustatyti grie tos apsaugos
sistem• išvardintoms ES svarbos gyv•n• ir augal• r•šims. Tai draud ia vis• toki• r•ši• ty•in• rinkim•,
grobim• arba udym• bet kuriame j• gyvenimo ciklo etape arba veisimosi viet• ir poilsiavie•i• pabloginim•
ar sunaikinim•.

•gyvendinimo aspektai
1. Šalys turi nustatyti ES svarbos vietas, kad joms b•t• galima taikyti reikiam• apsaugos tvark•.
2. Turi b•ti atitinkamai •vertinamas kiekvienas planas ar projektas, kuris, panašu, gali tur•ti esmin•
poveik• vietoms, atsi velgiant • t• viet• saugojimo tikslus, r. PAV Direktyvos aptarim• aukš•iau ( r. A
Skirsn• - Horizontalieji Teis•s Aktai).
3. B•damos europinio Natura 2000 tinklo dalimi, šalys yra atsakingos u savo ekologin•s darnos
palaikym•.
4. Šalys turi tvarkyti ir steb•ti saugomas vietas, o taip pat taikyti atitinkamas nuobaudas u apsaugos
priemoni• pa eidim•.

E.2

Laukiniai Paukš•iai

Direktyvoje 79/409/EEC d•l laukini• paukš•i• saugojimo nustatomas migruojan•i• laukini• paukš•i• ir j•
buveini• apsaugos planas. Valstyb•ms nar•ms •vedama bendra pareiga palaikyti vis• nat•raliai
atsirandan•i• paukš•i• populiacij• laukin• b•kl• ES lygiu, kuris ypa• atitinka ekologinius, mokslinius ir
kult•rinius reikalavimus, ir kartu atsi velgti • ekonominius bei poilsio reikalavimus. Tai turi b•ti padaryta
išsaugojant, palaikant arba atkuriant pakankam• buveini• •vairov• ir plot•; tai yra, kuriant saugomas
teritorijas, tvarkant buveines saugom• teritorij• viduje ir u j•, atkuriant sunaikintus ir sukuriant naujus
biotopus.
Iš Valstybi• nari• reikalaujama imtis ypating• priemoni• saugoti išvardint• lengvai pa eid iam•, o taip pat
ir migruojan•i• r•ši• buveines, ypa• išskiriant pa•ias tinkamiausias teritorijas šioms r•šims kaip Ypatingos
Apsaugos Sritis (YAS). Šiuo at vilgiu specialiai paminimi pelkynai. YAS apsaugos tvarka dabar
apibr• iama pagal Direktyv• d•l buveini•.
Su kai kuriomis išimtimis Valstyb•s nar•s privalo u drausti ty•in• kiaušini• ir lizd• naikinim• ar al• jiems;
kiaušini• pa•mim• buvein•se; ty•in• trukdym• poravimosi ir per•jimo metu; ir toki• paukš•i•, kuri•
med iojimas ir gaudymas draud iamas, laikym•.
Ypa• lengvai pa eid iamoms r•šims Valstyb•s nar•s turi išskirti ypatingos apsaugos sritis, ypa• pelkynus.
Jos turi pranešti Komisijai, kad ši gal•t• u tikrinti, jog skirtingos nacionalin•s priemon•s sudaryt• nuosekli•
visum•. Bendrai draud iama parduoti laukinius paukš•ius, •skaitant visas gyv• ar negyv• paukš•i• dalis
arba tai, kas iš j• gaunama.
•gyvendinimo aspektai
2. Šalims, nepriklausomai nuo to, ar jos turi grie tesnius gamtos apsaugos •statymus ir tvark• negu
Europos S•junga, ar neturi, reik•s labai atid iai apsvarstyti, kaip •traukti tarptautinius klausimus, ypa•
buveini• apsaugos, • savo nacionalines sistemas.



3. Direktyvos apsaugos reikalavimai gali reikalauti pakeisti •statymus, lie•ian•ius gamtini• sri•i• tvarkym•
ir apsaug•, tvark•, biud etus ir vietini• vadov• mokym•.

E.3

Prekyba Laukin•s Gyv•nijos ir Augmenijos R•šimis

Reglamentas EC/338/96, kuris •sigaliojo 1997 m. bir elio 1 d., pakei•ia Reglament• 82/3626/EC d•l
Prekybos nykstan•iomis r•šimis konvencijos (PNRK) •gyvendinimo. Juo siekiama apsaugoti laukines
r•šis, kurios yra arba gali b•ti veikiamos nekontroliuojamos prekybos, apsaugos, reguliavimo ar
monitoringo b•du.
Joje padidinamas saugom• r•ši• skai•ius. Kad b•t• prisitaikoma prie pakitusi• aplinkybi•, atsirandan•i• d•l
vieningos rinkos suk•rimo ir vidaus sien• kontrol•s panaikinimo, ji taiko grie tesnius kontrol•s b•dus prie
S•jungos išorini• sien• ir •traukia tokias vykdymo gerinimo nuostatas, kaip nuobaud• skyrimas tiems, kurie
pa eid ia •statym•, ir laukin•s gyv•nijos bei augmenijos grobimo politikos •vedimas.
•gyvendinimo aspektai
1. Rengiant •gyvendinimo teis•s aktus, turi b•ti nustatyta keletas atsaking• institucij•. Muitininkams turi
b•ti suteikta papildoma atsakomyb• tikrinti, o taip pat tvarkyti importo ir eksporto leidim• išdavim•.
2. Turi b•ti paskirta valdan•ioji institucija, kuri •gyvendint• teis•s aktus ir perduot• informacij• Komisijai.
3. Mokslo institucijoms turi b•ti suteiktas •galiojimas atstovauti savo atitinkamas asocijuot•sias šalis
Mokslin•s Per i•ros Grup•je ir taip pat atsakyti • mokslinius klausimus, kurie kyla pagal
•gyvendinan•ius teis•s aktus.
4. Asocijuotosios šalys turi nustatyti importo bei eksporto leidim• tvark• ir dokumentus. Taip pat turi b•ti
nustatyti atitinkami prekybos draudimai ir su tuo susijusi tvarka.
5. Ypatingiems r•ši• tipams turi b•ti sudaryta išankstinio leidim• išdavimo tvarka ir ji turi b•ti tvarkoma
valdan•iosios institucijos.
6. Turi b•ti •vesta monitoringo ir vykdymo tvarka, •skaitant teismin• persekiojim• u nesankcionuot•
prekyb• r•šimis.

E.4

Ruoni• Jaunikliai

Valstyb•s nar•s privalo u drausti tam tikr• ruoni• gamini•, toki• kaip drabu iai, komercin• import•.
Draudimas netaikomas gaminiams, gaunamiems Inuit tautel•s tradicin•s med iokl•s b•du.
•gyvendinimo aspektai
2. Pa ym• išdavimo tvarkos leistin• ruoni• jaunikli• gamini• importui nustatymas ir draud iam• gamini•
kontrol•s tvarkos inspekcija bei vykdymas.



3. Koordinavimas ir konsultacij• tvarka tarp atsaking• Ministerij• ir •staig• (pvz., Aplinkos apsauga,
Muitin•, Policija).

E.5

Antarktidos Apsauga

Reglamentu 3943/90/EC d•l steb•jimo ir inspekcijos sistemos, nustatytos pagal Konvencijos d•l
Antarktidos gyv•j• j•ros ištekli• apsaugos XXIV straipsn•, taikymo nustatoma steb•jimo ir inspekcijos
tvarka, kurios reikalauja konvencija.

E.6

Sp•st• Naudojimas

Reglamentas EEC/3254/91 skirtas pad•ti apsaugoti kai kurias laukini• gyv•n• r•šis u draud iant sp•st•
naudojim• ir apribojant j• kaili• bei su tuo susijusi• preki• import•.
•gyvendinimo aspektai
1. Šalys turi atlikti reglamente išd•styt• reikalavim• atitikimo monitoring•.
2. Reik•t• organizuoti sienos kontrol•.

E.7

Mišk• Apsauga

Nuo Atmosferos Taršos
Reglamentas EEC/3528/86 nustato mišk• apsaugos nuo atmosferos taršos schem•, bet tiksliau
apibr• iamas tikslas yra pad•ti Valstyb•ms nar•ms •vesti periodišk• alos inventorizacij• ir steb•jimo tašk•
tinkl•. Jis reikalauja •vesti periodišk• alos miškams Bendrijos inventorizacij•. Jis numato pagalbini•
projekt• rengim• ir eksperimentus vietoje, skirtus pagerinti atmosferos taršos miškuose ir jos poveikio
supratim•; pagerinti alos steb•jimo ir matavimo metodus bei nustatyti pa eist• mišk• atstatymo metodus.
•gyvendinimo aspektai
1. Šalys turi rengti mišk• b•kl•s ataskaitas.
2. Šalys turi laikytis m•gini• pa•mimo sistemos ir centralizuoto duomen• tvarkymo.
3. S•junga gali prisid•ti prie daugiausia 50 procent• veiklos pagal š• reglament•.
4. Turi b•ti •steigtas monitoringo tinklas.

Nuo Gaisr•
Reglamentas EEC/2158/92 numato didesn• mišk• apsaug•, siekiant suma inti gaisr• kilimo ir išdegusi•
plot• skai•i• bei mast•.
Ji greitina pastangas, kuri• imamasi palaikyti mišk•



ekosistemas ir garantuoti •vairias funkcijas, kurias miškai atlieka kaimo vietovi• naudai. Ji •veda mišk•
apsaugos nuo gaisr• schem•.
•gyvendinimo aspektai
1. Turi b•ti l•š• šios schemos •gyvendinimui.
2. Šalys privalo klasifikuoti savo teritorijas pagal mišk• gaisr• rizikos laipsn• ir perduoti Komisijai mišk•
apsaugos nuo gaisr• planus toms sritims, kurios laikomos didel•s ir vidutin•s rizikos sritimis.
3. Šalys turi parengti skirting• priemoni• tip•, panaudot• mišk• gaisrams ma inti, rezultatyvumo vertinim•
ir kasmet pateikti Komisijai savo projektus ar programas mišk• apsaugos nuo gaisr• gerinimui.
4. Vyriausyb•s turi paskirti departamentus ir •staigas, •galiotas •gyvendinti priemones, kuri• imamasi
pagal reglament•, ir kuriems Komisija turi gr• inti pinigus, atitinkan•ius Bendrijos ind•l•.



Buveini• Direktyvos •gyvendinimo aspektai

Atsakingos Institucijos (AI)

Teisin• Kontrol•

Palyginti direktyvos reikalavimus su esamais
nacionaliniais •statymais.
• Nustatyti •statym• spragas.
• Alternatyvos:
Vienas nacionalinis •statymas (Gamtos Apsaugos
Aktas)
Esam• akt• papildymai (gamtos apsaugos aktai,
vandens tvarkymo aktas, t.t.)

•
•

•

Buveini• Apsaugos Procesas

Dalyviai

Finansiniai Aspektai

•
•
•

•

•
•

Nacionalini• Teis•s Akt• Sistema
•

•
•

Pasi•lyti viet• s•raš• remiantis 1 ir 2 Priedais.
Perduoti š• s•raš• Komisijai.
Pasiekti susitarim• su Komisija d•l viet•, kurios turi
b•ti saugomos.
Prireikus sudaryti tvarkymo planus vietoms, kurios
turi b•ti saugomos.
•traukti valdymo planus • em•s naudojimo
sprendimus.

Nustatyti AI teisiniais ir administraciniais tikslais.
Nacionalinio lygio AI grei•iausiai teks vaidmuo
pranešin•ti Komisijai apie direktyvos pl•tojim•,
u tikrinant buveini• apsaugos nuoseklum•.

•
•

•
•

U tikrinti, kad prieš parenkant vietas, visoms šalims,
•skaitant vietin• vald i•, atitinkamus vyriausyb•s
departamentus, pramon•s atstovus, em•s naudotojus ir
visuomen•, b•t• suteikiama galimyb• pasisakyti.
Padaryti duomenis apie vietas prieinamus visuomenei.
AI šiuo at vilgiu turi pad•ti dalyviams laiku
paskelbdamos apie pasi•lymus d•l konkre•ios vietos
panaudojimo (papildomai prie saugojimo).
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Atkreipti ypatint• d•mes• • kriterijus,
naudojamus apibr• ti ir parinkti Ypatingo
Saugojimo Sritis (YSS).
•traukti YSS saugojim• • em•s naudojimo
planavimo sprendimus.
Parengti •statymus •traukti poveikio aplinkai
vertinimo procesus • sprendim• pri•mimo tvark•
d•l YSS pasi•lym• ruošimo.

Vyriausyb• par•pina administravim•
em•s savininkams gal•t• b•ti suteikiama
finansin• parama arba mokes•i• nuolaidos
palaikyti saugomas vietas.

F.

PRAMONIN•S TARŠOS KONTROL• IR RIZIKOS
VALDYMAS

Šios direktyvos ir reglamentai apima tris sritis: pramon•s emisij• kontrol•, su pavojingomis med iagomis
susijusi• stambi• avarij• kontrol• ir aplinkos audit• bei eko- enklinim•.
Pirm•jai sri•iai priklauso direktyvos, kurios nustato leidim• tam tikr• pramon•s •moni• eksploatavimui
reikalavimus, kad b•t• kontroliuojami išmetimai • or• bei vanden• ir atliekos. Šias direktyvas sudaro
Direktyva 96/61EEC d•l integruotos taršos prevencijos ir kontrol•s (ITPK, angl. IPPC), Direktyva
88/609/EEC d•l emisij• iš dideli• kur• deginan•i• •moni•, taikoma sieros dioksido, azoto oksid• ir daleli•
emisijoms ir nustatanti kiekvienos Valstyb•s nar•s bendr• emisij• ma inimo tikslus, ir Direktyva
84/360/EEC d•l oro taršos iš pramon•s •moni• - bendroji direktyva, kuri• 2007 m. pakeis ymiai platesn•
ITPK direktyva.
Antroji sritis apima Seveso Direktyv• 96/82/EC, pavadint• Italijos miesto, kuriame •vyko stambi nuoding•
duj• nutek•jimo avarija, vardu. Ši direktyva, kuri yra pavyzdys panašiems teis•s aktams u Europos rib•,
reikalauja, kad pramon•s •moni• eksploatuotojai nustatyt• pavojingas med iagas, galin•ias sukelti stambias
avarijas, ir imt•si ingsni• jas kontroliuoti bei apriboti j• poveik•. Ji 1999 m. pakeis ankstesn• Direktyv•
82/501/EEC .
Tre•i•j• srit• sudaro reglamentai d•l Eko-vadybos ir audito schemos EVAS (angl. EMAS) 1836/93/EEC
ir d•l eko- enklinimo 880/92/EEC. EVAS reglamentas skatina savanorišk• pramon•s •moni• dalyvavim•
vidaus aplinkos valdymo sistem• ir audito program•, kaip priemoni• gerinti savo aplinkos apsaugos veikl•,
k•rime. Eko- enklinimo reglamentas nustato ES eko enklo skatinimo schem•, kuri skirta remti gamini•,
turin•i• suma int• poveik• aplinkai visame j• gyvenimo cikle, projektavim•, gamyb•, pateikim• rinkai ir
naudojim•. Eko enklas suteikia vartotojams informacij• apie gamini• poveik• aplinkai.

F.1

Integruota Taršos Prevencija ir Kontrol•

Direktyvos tikslas yra pasiekti taršos, kylan•ios d•l plataus spektro veiklos r•ši•, integruot• prevencij• ir
kontrol• priemon•mis, u kertan•iomis keli•, o jei tai ne•gyvendinama, suma inan•iomis pramon•s •moni•
emisijas • or•, vanden• ir dirv•, •skaitant priemones d•l atliek•, tam, kad b•t• pasiektas aukštas visos
aplinkos apsaugos lygis.
Visoms veiklos r•šims, kurioms taikoma ši direktyva, reikalingas leidimas. Valstyb•s nar•s gali išduoti
vienkartin• leidim• pramon•s •mon•s emisijoms • or•, vanden• ir atliekoms, arba išduoti daugkartinius
leidimus, kurie sujungiami bendradarbiaujant kelioms leidimus išduodan•ioms institucijoms. Be to, kad
nustato emisij• ribas aplinkos apsaugos leidimuose, Valstyb•s nar•s turi u tikrinti, kad leidimuose b•t•
priemon•s, skirtos garantuoti ši• pagrindini• reikalavim• laikym•si:
• prieš tarš• turi b•ti imamasi vis• atitinkam• prevencini• priemoni•, ypa• taikant Geriausias
Esamas Technologijas (GET)
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I ntegr u ota T ar ðo s Pr even cija ir K o ntr o l ë, I T PK
(96/61/E C )
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• negali b•ti sukeliama didel• tarša
• turi b•ti vengiama atliek• gamybos; jei atliekos gaminamos, jos tur•t• b•ti perdirbamos arba, jei
tai techniškai ir ekonomiškai ne•manoma, deponuojamos, vengiant bet kokio poveikio aplinkai
arba j• ma inant
• energija turi b•ti naudojama efektyviai
• turi b•ti imamasi reikiam• priemoni• u kirsti keli• avarijoms ir apriboti j• padarinius
• turi b•ti imamasi reikiam• priemoni• visiškai nutraukti veikl•, kad b•t• išvengta bet kokios
taršos gr•sm•s ir eksploatavimo vieta b•t• atstatyta iki patenkinamos b•kl•s.
• leidimus ypa• turi b•ti •trauktos emisij• ribin•s reikšm•s, pagr•stos GET, atsi velgiant • galim• taršos
perk•lim• iš vienos terp•s • kit•. Jei reikia, turi b•ti nustatyti kiti reikalavimai apsaugoti dirv• ir po eminius
vandenis ir d•l atliek• tvarkymo. Be to, leidimuose turi b•ti papildomi reikalavimai, skirti vis• aplinkos
kokyb•s norm• pa eidim• prevencijai.
Šie reikalavimai taikomi naujiems •renginiams nuo 1999 m. spalio m•n. ir esamiems •renginiams nuo
2007 m. spalio m•n.
Institucijos turi periodiškai pakartotinai apsvarstyti ir prireikus atnaujinti leidimo s•lygas.
Valstybi• nari• pateikt• duomen• pagrindu Komisija išleis pagrindi• emisij• ir šaltini• inventori•.

•gyvendinimo aspektai

1. Nustatyti vietas pagal direktyvos sfer•.
2. ITPK Direktyva numato, kad šalys •steigia administracines institucijas, išduodan•ias aplinkos apsaugos
leidimus pramon•s veiklai, ir pl•toja mokslo inias, kad vykdyt• ir kontroliuot• pramon•s sektori•
aplinkos apsaugos valdym•.
3. •vertinant •gyvendinimo poreikius, palyginti ITPK leidim• reikalavimus ir procesus su esamais
nacionaliniais •statymais d•l aplinkos apsaugos leidim• aplinkos kokyb•s ir emisij• norm• at vilgiu.
4. Kadangi reik•s dideli• administracini• ini• ir sugeb•jimo •gyvendinti direktyv•, apsvarstyti ES
reikalavim• •vedimo b•dus pagal tai, ar yra sugeb•jimas •gyvendinti.
5. Gera prad ia yra •vertinti esamos administracijos sugeb•jim• vykdyti •sipareigojimus, išd•stytus
direktyvoje, •skaitant taršos prevencij•, atliek• vengim•, perdirbim• ir saug• deponavim•, efektyv•
energijos naudojim•, avarij• prevencij• ir •moni• u darymo rekomendacijas, tvark• bei normas.
6. D•l •gyvendinimo reik•t• konsultuotis su pramon•s atstovais iš energetikos, metal• gamybos ir
mineralini• med iag• perdirbimo, chemini• med iag•, atliek• tvarkymo ir kit• suinteresuot• sektori•,
kad b•t• palengvintas nauj• leidim• reikalavim• laikymasis.



7. Leidimus galima išduoti nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiu. Ma • ir vidutini• •moni• at vilgiu
gali tikti perduoti leidim• išdavim• vietinei vald iai, tuo pat metu regionin•ms ar nacionalin•ms
institucijoms skiriant leidim• išdavim• stambioms •mon•ms.
8. Atsakingos institucijos turi nustatyti leidimus remiantis visos •mon•s projekto •vertinimais, o ne
išleidimo normomis.
9. Atsakingos institucijos turi u tikrinti, kad visuose leidimuose b•t• reikalavimai apsaugoti em•, or• ir
vanden• nuo alos aplinkai. Tai tur•t• apimti ir smulk• aprašym•, kaip nustatyti emisijas • or• ir atlikti
j• monitoring•.
10. •gyvendinan•ios valstyb•s tur•t• nustatyti nuobaudas u nesugeb•jim• bendradarbiauti su atsakingomis
institucijomis ir inspektoriais, o taip pat u leidimo reikalavim• pa eidimus. Gali reik•ti iš pramon•s
eksploatuotoj• reikalauti finansini• •sipareigojim• padengti u darymo išlaidas.
11. Visuomen•s dalyvavimas ir informacijos teikimas jai yra esminiai direktyvos elementai. Vienas b•das
kaip padaryti informacij• apie leidim• išdavim• prieinama yra tur•ti sprendim• ir leidim• registr•
atitinkamose vyriausyb•s •staigose ir bibliotekose. Reik•t• nustatyti s•sajas tarp ši• reikalavim• ir
Direktyvos d•l pri•jimo prie aplinkos apsaugos informacijos •gyvendinimo.
12. Vyriausyb•s tur•t• apsvarstyti kaip •traukti reikalavimus pagal Direktyv• d•l oro taršos iš pramon•s
•moni• ir Direktyv• d•l pavojing• med iag• išmetim• • vanden• • leidimus, išduotus pagal ITPK
Direktyv• per vienuolika met• nuo ITPK direktyvos •sigaliojimo (1996 m. spalio 30 d.).

F.2

Oro Tarša iš Pramon•s •moni•

Direktyva 84/360/EEC d•l kovos su oro tarša iš pramon•s •moni• yra bendroji direktyva, kuri• 2007 m.
pakeis ITPK Direktyva ( r. aukš•iau 78 p.). Valstyb•s nar•s turi u tikrinti, kad pramon•s •moni• tipai,
išvardinti I Priede, gaut• išankstinius leidimus iš nurodytosios nacionalin•s arba regionin•s atsakingos
institucijos prieš prad•dami veikl• arba prieš padarydami kokius nors esminius pakeitimus •mon•je. Ši
direktyva netaikoma pramon•s •mon•ms, kurios tarnauja nacionalin•s gynybos tikslams.
Leidimas gali b•ti išduodamas tik tuomet, jei atsakinga institucija •sitikinusi, kad: buvo imtasi vis•
atitinkam• priemoni• prieš oro tarš•, •skaitant Geriausi• esam• technologij•, nereikalaujan•i• pernelyg
dideli• kašt• (GETNPDK), panaudojim•; •mon•s eksploatavimas nesukels didel•s oro taršos, ypa•
med iagomis, išvardintomis direktyvos II Priede; nei viena iš taikytin• emisij• ribini• reikšmi• n•ra
viršyta; ir atsi velgta • visas taikytinas oro kokyb•s ribines reikšmes.
Prašymai išduoti leidimus ir atsaking• institucij• sprendimai turi b•ti prieinami visuomenei ir kitoms
suinteresuotoms Valstyb•ms nar•ms pagal j• dvišalius susitarimus.



ITPK Direktyva - •gyvendinimo aspektai

Teisin• Kontrol•

Nacionalini• Teis•s Akt• Sistema

Atsakingos Institucijos (AI)

• Palyginti direktyvos reikalavimus su esamais
nacionaliniais •statymais.
• Nustatyti •statym• spragas.
• Alternatyvos:
Vienas nacionalinis •statymas (ITPK Aktas)
Papildymai esamiems leidim• •statymams, skirtiems
skirtingoms priemon•ms ir veiklos r•šims (oro,
vandens, atliek•, dirvos apsaugos, em•s naudojimo
teis•s aktai)

• Nacionalinio lygio AI turi u tikrinti leidimo norm•
nuoseklum•
visiems
aplinkos
komponentams,
Geriausias
Esamas
Technologijas
pramon•s
sektoriams.
• Reik•t• nustatyti prašym• leidimams •vertinimo tvark•
ir kriterijus, gaires pramon•s sektoriams ir leidimus
išduodan•ioms institucijoms.
• Nustatyti vietas pagal direktyv•.

• Atkreipti ypating• d•mes• • geriausi• esam• technologij•
apibr• im•
• Pagal esamas sektori• direktyvas suprasti atitikimo
reikalavimus, kurie išliks taip pat ir po visiško ITPK
Direktyvos •gyvendinimo
• Nustatyti sankcijas u al• sveikatai ir aplinkai.

Leidim• Procesas

Dalyviai

Finansiniai Aspektai

• •gyvendinti ITPK leidim• tvarkos reikalavimus visiems
naujiems •renginiams.
• Taikyti ‘integruot•’ po i•r• • leidim• išdavim•
•renginiams.
• inoti apie visus veiklos pakeitimus vietose, turin•iose
leidimus.
• Nustatyti standartin• išsami• informacin• anket• leidim•
prašytojams.
• Apsvarstyti galim• ryš• tarp poveikio aplinkai
•vertinimo ir ITPK tvarkos.

• U tikrinti, kad iki leidimo išdavimo dalyviams ir
visuomenei b•t• pranešama apie sprendim• pri•mimo
proces• ir kad šie tur•t• galimyb• jame dalyvauti.
• AI tur•t• suteikti informacij• visuomenei d•l pramon•s
veiklos ir jos galim• padarini• mogaus sveikatai bei
aplinkai.

• Vyriausyb• •steigia AI ir suteikia administracin•
param•, teikia informacij• dalyviams bei visuomenei.
• Leidim• prašytojai turi sumok•ti administracines
leidim• išdavimo išlaidas.
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Valstyb•s nar•s turi atlikti emisij• iš pramon•s •moni• monitoring•, nustatyti joms s•lygas, atsi velgdamos •
•moni• ekonomin• situacij•. Jos turi taikyti politik•, kuri u tikrint•, kad esamos •mon•s, •trauktos • I
Pried•, palaipsniui b•t• pritaikytos prie geriausi• esam• technologij•. Jos gali priimti grie tesnes nuostatas.
•gyvendinimo aspektai
1. Vyriausyb•s institucijoms reik•s nuolatini• pastang• rinkti duomenis apie emisijas iš leidimus turin•i•
•moni•, aplinkos kokyb•s duomenis ir GETNPDK •vairiems pramon•s sektoriams ir gamybos
procesams.
2. Apsvarstyti, kaip pereiti nuo šios direktyvos leidim• reikalavim• prie ITPK direktyvos.
3. Apsvarstyti, kaip apibr• ti ir atnaujinti rekomendacijas d•l GETNPDK skirtinguose pramon•s
sektoriuose ir veiklos r•šyse: patarimus gali duoti Europos Komisija ir Valstyb•s nar•s.

F.3

Didel•s Kur• Deginan•ios •mon•s

Direktyva 88/609/EEC d•l tam tikr• teršal• emisij• • or• iš dideli• kur• deginan•i• •moni• apribojimo buvo
pirmoji direktyva, priimta pagal bendr•j• Direktyv• 84/360/EEC d•l kovos su oro tarša iš pramon•s •moni•.
Ji taikoma kur• deginan•ioms energijos gamybos •mon•ms, kuri• šiluminis galingumas yra 50 megavat•
(MW) arba daugiau. Tikslas yra suma inti SO2, NOX ir dulki• emisijas iš ši• dideli• kur• deginan•i•
•moni•. Tai turi b•ti pasiekta derinant nuostatas d•l pasaulini• emisij• iš esam• •moni• ir grie t• emisij•
rib• naujoms •mon•ms.
Esamoms •mon•ms nacionalin•s SO2 ir NOX did iausios leistinos ribos nustatomos laipsniškais ingsniais
(1993, 1998, 2003).
Valstyb•s nar•s turi sudaryti programas palaipsniui ma inti bendras metines SO2 ir NOX emisijas iš esam•
•moni•, t.y. •moni•, kurioms pradinis eksploatavimo leidimas buvo išduotas iki 1987 m. liepos 1 d.
Leidimuose nauj• •moni• arba •moni•, kuri• paj•gumas padidintas iki 50 MW arba daugiau, statybai ar
eksploatavimui turi b•ti s•lygos SO2, NOX ir dulki• emisij• ribini• reikšmi• •gyvendinimui bei atitinkamos
s•lygos atidirbusi• duj• išmetimui. Valstyb•s nar•s gali •vesti grie tesnius reikalavimus.
Jeigu panašu, kad nauja •mon• tur•s ym• poveik• kitos Valstyb•s nar•s aplinkai, ta Valstyb• nar• turi
u tikrinti, kad su kita Valstybe nare b•t• atitinkamai konsultuojamasi pagal Direktyv• 85/337/EEC d•l tam
tikr• valstybini• ir priva•i• projekt• poveikio aplinkai vertinimo ( r. A Skirs• - Horizontal•s Teis•s Aktai).
•gyvendinimo aspektai

2. Šalys tur•s nustatyti bendras metines emisijas iš nauj• ir esam• •moni•. • tai •eis dideli• kur• deginan•i•
•moni• eksploatuotoj• ir mokslo institucij•, dirban•i• vyriausybi• vardu, ataskaitos.
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3. D•l nacionalini• emisij• ma inimo plan• reik•s susitarti su Europos S•junga, ir privalu sudaryti
programas metini• emisij• iš esam• pagrindini• kur• deginan•i• •moni• ma inimui, kad b•t• •gyvendinti
nacionaliniai emisij• ma inimo planai. Tas programas reikia sudaryti glaud iai bendradarbiaujant su
suinteresuot• •moni• eksploatuotojais.
4. Emisij• ma inimo alternatyvos turi b•ti nustatomos ir per i•rimos. • jas gali •eiti kuro pakeitimas,
energijos taupymas, energijos taupymo priemon•s ir taršos ma inimo technologijos. Svarbi bus išsami
finansini• apribojim• ir galimybi• analiz•.
5. Visose licencijose naujoms •mon•ms (arba išpl•timui, viršijan•iam 50MW) yra du reikalavimai,
•skaitant SO2, NOX ir dulki• emisij• ribines reikšmes, matavimo metod• ir •rangos reikalavimai bei
reikalavimai apie tai, k• daryti tuo atveju, jeigu sugest• kontroliniai prietaisai, t.t. Šiuo atveju esami
leidimai turi b•ti per i•rimi.

F.4

Pasi•lytoji Direktyva d•l LOJ emisij• iš pramon•s

Pasi•lymas priimti Direktyv• d•l laki•j• organini• jungini• emisij• apribojimo d•l to, kad tam tikrose
pramon•s veiklos r•šyse naudojami organiniai tirpikliai, COM(69) 538 - galutinis, šiuo metu yra pateiktas
Tarybai ir Europos Parlamentui.
Pasi•lymo tikslas yra suma inti LOJ emisijas iš stacionari• šaltini• ir tuo b•du suma inti troposferin• ozon•.
Pasi•lymu siekiama suma inti emisijas bent jau 50% (iki 2010 m., lyginant su 1990 m. kiekiais) kai
kuriose 20 pagrindini• veiklos r•ši•, naudojan•i• tirpiklius. Kiekvienam ši• pramon•s sektori• jis nustato
emisij• ma inimo planus emisij• ribini• reikšmi• pagalba, kurias reikia •gyvendinti arba atitinkamomis
ma inimo technologijomis arba naudojant tirpikli• pakaitalus (ma ai tirpikli• naudojan•ias arba j•
nenaudojan•ias technologijas). Valstyb•s nar•s gali pasirinkti sudaryti ir •gyvendinti alternatyvin•
nacionalin• plan•, kuriuo pasiekiamas tas pats ma inimas.
•gyvendinimo aspektai
1.

Nustatyti vietas pagal direktyvos sfer•.

2.

Šalys turi nustatyti monitoringo ir vykdymo sistemas, kad pasiekt• emisij• apribojimus.

3.

Šalys turi nustatyti tuos •renginius, kuriems reik•s leidim•, ir tuos, kurie bus registruojami.

4.

Svarstant, ar pasinaudoti nacionalinio plano alternatyva, Valstyb•s nar•s tur•t• nuodugniai •vertinti
technikos ir pramon•s ini• bei administracini• sugeb•jim• poreik•, kad sudaryt• ir •gyvendint• plan•,
kuris gali b•ti didelis.

5.

Patartina iš anksto konsultuotis su pramon•s ir kitomis suinteresuotomis grup•mis.



F.5
‘Seveso’ Direktyva d•l Stambi• Avarij•, Susijusi• su Pavojingomis
Med iagomis, Kontrol•s
1999 m. Direktyva 96/82/EEC d•l stambi• avarij•, susijusi• su pavojingomis med iagomis, kontrol•s
pakeis sen•j• ‘Seveso’ Direktyv• 82/501/EEC, kuri buvo priimta po 1976 m. avarijos Italijoje. 1982 m.
direktyvoje buvo keletas •sipareigojim• pramon•s •moni• eksploatuotojams bei nacionalin•ms
institucijoms ir Europos Komisijai, skirt• nustatyti ir kontroliuoti dideli• avarij• pramon•s •renginiuose
gr•sm•. Naujosios ‘Seveso II’ direktyvos sfera yra platesn• ir paprastesn• ir ši direktyva sustiprina
saugumo valdymo bei avarij• planavimo reikalavimus, taikomus tam tikr• pramon•s •moni•
eksploatuotojams. Sustiprinamos inspekcijos ir kontrol•s, kurias atlieka atsakingos institucijos, nuostatos
ir •vedama nauja nuostata, •pareigojanti atsakingas institucijas atsi velgti • direktyvos tikslus em•s
naudojimo planavime.
Ar •mon• patenka • Seveso II direktyvos sfer•, priklausys vien tik nuo to, ar joje yra pakankamai didelis
kiekis konkre•i• pavojing• med iag•, kad gal•t• sukelti dideli• avarij• pavoj•. •mon•s, kurioms taikoma ši
direktyva, ir esan•ios netoli viena kitos turi bendradarbiauti vengiant gr•sm•s ir u kertant keli• domino
efektui, tokiam kaip gaisro iš vieno •renginio išplitimui • kitus.
Siekiant gerinti saugum• ir ma inti moni• klaid• rizik•, suinteresuot• pramon•s •rengini• eksploatuotojai
tur•s sukurti dideli• avarij• prevencijos politik• ir saugumo valdymo sistem•. Eksploatuotojas turi parengti
saugumo ataskait• ir vidaus avarij• plan•, bendradarbiaujant su kitomis besiribojan•iomis valstyb•mis, kur
to reikia, norint u kirsti keli• didel•ms avarijoms arba • jas reaguoti.
Valstyb•s nar•s turi u drausti pramon•s •renginio veikl•, jei eksploatuotojo naudojamos prevencijos ir
ma inimo priemon•s turi rimt• tr•kum• arba jei eksploatuotojas nepateikia reikiamos informacijos
atsakingai institucijai per priimtin• laikotarp•. Sustiprinamas visuomen•s pri•jimas prie informacijos.
Atsakingos institucijos turi organizuoti inspekcij• sistem•.
•gyvendinimo aspektai

1. Yra didelis administracini• ini• ir sugeb•jim• •gyvendinti ši• nauj• direktyv• poreikis. Pirmas ingnis
turi b•ti atsaking• institucij• paskyrimas nacionaliniu ir vietiniu lygiu.
2. Reikia •teisinti tvark•, kuri u tikrint•, kad visi esami ir nauji •renginiai, kuriuose gali kilti didel•s
avarijos d•l pavojing• med iag•, panaudojo priemones, reikalingas u kirsti keli• didel•ms avarijoms ir
apriboti j• padarinius. Tam reikia pranešim• registravimo sistemos ir sugeb•jimo •vertinti pateiktas
saugumo ataskaitas.
3. Vietin•s institucijos atsako u išor•s avarij• plan• sudarym•. Ši• avarij• plan• sudarymas turi remtis
vidaus avarij• planu, kur• privalo pateikti eksploatuotojas su informacija apie avarij• nustatym• ir
konkre•ias pasirengimo joms priemones. Reikia informuoti asmenis, kuriuos avarija gali paveikti.
Tiek vidaus, tiek išor•s avarij• planai turi b•ti praktiškai tikrinami ir per i•rimi. Avarijos atveju
veiksmus reikia koordinuoti.
4. Labai svarbu rinkti ir skleisti informacij• apie avarijas ir beveik avarines situacijas, kas leid ia gerinti
prevencijos metodus ir reagavimo • avarijas tvark•. Reikia apibr• ti ir nustatyti informacijos rinkimo,
keitimosi ir skleidimo tvark•.



5. Atsakingos institucijos turi sudaryti tikrinimo program•, pagr•st• arba sisteminiu atitinkam• •moni•
avarij• pavoj• •vertinimu, arba viena metine inspekcija vietoje.

F.5

Eko-Vadybos ir Audito Schema (EVAS)

Reglamentas 1836/93/EEC dalyvaujan•ioms pramon•s bendrov•ms nustato savanorišk• eko-vadybos ir
audito schem•, kuria siekiama atlyginti u geresn• pramon•s •moni• aplinkos apsaugos darb• ir j• skatinti.
Ši schema reikalauja, kad dalyvaujan•ios •mon•s:
• kurt• ir •gyvendint• politik•, programas ir valdymo sistemas
• atlikt• savo vietos audit•; ir,
• teikt• aplinkos apsaugos darbo ataskaitas visuomenei.
Ji taikoma gamybos, energetikos ir perdirbimo •mon•ms ir gali b•ti išple•iama kitoms •mon•ms
eksperimento pagrindu. Dalyviai privalo imtis ši• ingsni•:
• nustatyti aplinkos apsaugos politik• - ji tur•t• apimti atitikim• reguliuojantiems dokumentams,
nuolatin• aplinkos apsaugos darbo gerinim• ir poveikio aplinkai ma inim•
• atlikti vietos aplinkosaugin• ap i•r•
• sudaryti aplinkos apsaugos program• ir aplinkos valdymo sistem•
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• atlikti aplinkos apsaugos audit• per maksimal• trij• met• cikl•;
• parengti visuomenei prieinam• pranešim• apie aplinkos apsaug•, ypa• •traukiant smulki•
informacij• apie vietos poveik• aplinkai.
• atlikti nepriklausom• pranešimo apie aplinkos apsaug• patikrinim• per nepriklausomus
tikrintojus, paskirtus pagal nacionalines akreditacijos sistemas.
Kitos nei EVAS nacionalin•s ar tarptautin•s aplinkos valdymo ir audito sistemos gali b•ti laikomos
lygiavert•mis, jeigu jos nurodytos Official Journal of the European Community.
•gyvendinimo aspektai
Nors reglament• negalima perkelti • nacionalinius •statymus, šalims tikrai reikia imtis tam tikr•
administracini• ingsni• •vesti juos j• •sigaliojimo Europos S•jungoje dien•:
 Nustatyti akredituot•j• aplinkos apsaugos tikrintoj• paskyrimo ir prie i•ros sistem•. Akreditacijos
sistem• •steigimas ir vadovavimas joms reikalauja konsultuotis su su tuo susijusiomis šalimis.
2. Kas 6 m•nesiai išsi•sti Komisijai atnaujint• paskirt• aplinkos apsaugos tikrintoj• s•raš•.
3. Prieš •stodamos • Europos S•jung•, stojan•ios šalys gali, kaip alternatyv•, taikyti analogiškas EkoVadybos ir Audito schemas (ISO 14001 arba nacionalin• aplinkos valdymo ir audito schem•).
4. EVAS reglamentas reikalauja, kad Valstyb•s nar•s •kurt• atsakingas •staigas, kurios u siimt• •moni•
registravimu ir registruot• •moni• s•raš• perdavimu Komisijai. Toki• •staig• strukt•ra turi b•ti tokia,
kad garantuot• j• nepriklausomyb• ir neutralum•.

F.6

Eko enklas

Reglamentas 880/92/EEC d•l ES eko enklo skatinimo schemos siekia skatinti projektuoti, gaminti,
pateikti rinkai ir naudoti gaminius, kuri• poveikis aplinkai per j• gyvenimo ciklus yra suma intas.
Reglamentas taip pat siekia pateikti vartotojams geresn• informacij• apie gamini• poveik• aplinkai. Jis
netaikomas maistui, g•rimams ar farmacin•ms med iagoms, pavojingoms med iagoms pagal Direktyvas
67/548/EEC arba 88/379/EEC, ar produktams, pagamintiems naudojant procesus, kurie gali padaryti
didel• al• mon•ms ar aplinkai.
Kiekvienos gamini• grup•s skatinimo s•lygas turi nustatyti Valstybi• nari• atstov• Komitetas po
konsultacij•, •traukian•i• suinteresuotas pramon•s, prekybos, vartotoj• ir aplinkos apsaugos organizacij•
grupes. Gamini• grupi• eko enklo kriterijai galioja trejis metus ir yra nustatomi pagal gamini• grupi•
gyvenimo ciklo vertinim•, remiantis aplinkos apsaugos aukšto lygio išlaikymu.
Kol kas eko enklo kriterijai yra nustatyti: ind• plovimo mašinoms, dirvos gerinimo priemon•ms,
tualetiniam popieriui, virtuviniams popieriniams rankšluos•iams, skalbimo priemon•ms, vien• gal•
turin•ioms elektros lemput•ms, patalp• vidaus da ams ir lakams, patalynei ir marškin•liams, du galus
turin•ioms elektros lemput•ms, skalbimo mašinoms, dauginimo popieriui ir šaldytuvams.
•gyvendinimo aspektai

1. Nors reglament• negalima perkelti • nacionalinius •statymus, Valstyb•s nar•s tur•s paskirti atsaking•
•staig•, kurios strukt•ra garantuot• jos nepriklausomyb• ir neutralum• ir kuri priimt• prašymus eko
enklui, •vertint• gaminio aplinkos apsaugos parametrus nurodyt• kriterij• at vilgiu ir spr•st• d•l eko



enklo skatinimo.
2. U tikrinti, kad vartotojai ir •mon•s b•t• informuojamos apie eko enklo skatinimo schem•.
3. Siekiant, kad eko enklo schema b•t• s•kminga, reikia, kad j• inot• vartotojas ir remt• pramon• ar
ma menininkai. Konsultacijos ir informacin•s kampanijos schemai remti yra beveik b•tina jos s•km•s
s•lyga.



G.

CHEMIN•S MED IAGOS IR GENETIŠKAI PAKEISTI
ORGANIZMAI

Pati svarbiausia ES chemines med iagas kontroliuojan•i• teis•s akt• sritis yra ta, kuri susijusi su chemini•
med iag• ir preparat• bandymais bei pranešimais apie juos. Kiti yra tie, kurie susij• su genetiškai
pakeistais organizmais (GPO), eksperimentais su gyv•nais, gera laboratorine praktika, ir gaminius
kontroliuojan•ios direktyvos ar reglamentai.
Direktyvos d•l Riboto genetiškai pakeist• organizm• naudojimo ir d•l Ty•inio išleidimo nustato sistem•,
kontroliuojan•i• genetiškai pakeistus organizmus. Jos sudarytos direktyv• d•l pranešim• apie chemines
med iagas pavyzd iu.
Direktyva 86/609/EEC nustato minimalias humaniško elgesio su gyv•nais, kurie naudojami b•tiniems
bandymams pagal ES chemini• med iag• ir preparat• direktyvas, normas.
Direktyva 87/18/EEC d•l geros laboratorin•s praktikos suvienodinimo ir su ja susijusi Direktyva
88/320/EEC d•l geros laboratorin•s praktikos inspekcijos ir patvirtinimo •gyvendina atitinkamus EBPO
Tarybos aktus, skirtus u tikrinti, kad EBPO šalys nar•s pripa int• duomen•, gaut• chemini• med iag•
bandymais pagal šias suvienodintas geros laboratorin•s praktikos normas, pagr•stum•.
Pagaliau, Direktyva 87/217/EEC d•l asbesto pateikia integruot• kontrol•s priemoni• asbesto išmetimui •
or•, vanden• ir dirv• sistem•.

G.1

Cheminiai Bandymai ir Pranešimai

Pavojing• med iag• klasifikavimas, pakavimas ir ym•jimas
Tarybos Direktyva 67/548/EEC d•l med iag•, kurios pavojingos mon•ms ir aplinkai, klasifikavimo,
pakavimo ir ym•jimo. 1979 m. buvo •vesta nauj• chemini• med iag•, pateikiam• Bendrijos rinkai,
išankstinio bandymo ir pranešim• apie jas sistema.
Direktyvoje išskiriamos ‘naujos’ ir ‘esamos’ chemin•s med iagos. Esamos chemin•s med iagos yra tos,
kurios pateko • Bendrijos rink• iki 1981 m. rugs•jo 18 d. ir kurios yra išvardintos Esam• komercini•
chemini• med iag• Europos s•vade (EKCMES, angl. EINECS). ‘Naujos’ chemin•s med iagos yra tos,
kuri• n•ra EKCMES.
Gamintojas arba importuotojas, kuris pirm• kart• Europos Bendrijoje pateikia rinkai nauj• chemin•
med iag•, turi pateikti pranešim• apie t• chemin• med iag• nacionalinei atsakingai institucijai ma iausiai
prieš 45 dienas. Šio informacijos ‘pagrindinio rinkinio’ paskirtis b•ti širma nuo sveikatai ir aplinkai
pavojing• med iag•. Esamos chemin•s med iagos nepatenka • pranešim•. Jas j• vidini• savybi• pagrindu
turi klasifikuoti atsakingos institucijos ir laikinai gamintojai, platintojai bei importuotojai.

93

Taip pat yra ma esnio pranešimo tvarka med iagoms, kuri• vieno gamintojo pateiktas rinkai kiekis per
metus yra ma esnis nei viena tona.



C H E M I N Ë S M E D Þ I AG O S I R G E N E T I ÐK AI PAK E I ST I O R G AN I Z M AI
Bandym ai

B andym ai su G yvûnai s
(86/609/E E C )

T ransportavim as

Pavoji ngø K r ovi ni ø K el i ai s
(94/55/E C )

G er a L abor ator i në Pr ak ti k a,
G L P I nspek ci ja
(87/18/E E C )

I nform acija R inkai

G am iniai

Pavoji ngø M edþi agø
K l asi f i k avi m as, Pak avi m as i r
Þ enk l i ni m as ( 67/548/E E C )

Pavoji ngø C hem i ni ø M edþi agø
K l asi fi k avi m as, Pak avi m as i r
Þ enk l i ni m as ( 67/548/E E C )
Pavoji ngi Pr epar atai
( 88/337/E E C )
T yèi ni s G eneti ðk ai Pak ei stø
O r gani zm ø I ðl ei di m as
( 90/220/E E C )
Patei k i m o R i nk ai i r N audoji m o
(A pr i boji m ai ( 76/769/E E C )
A sbestas
(87/217/E E C )
Sk al bi m o i r V al ym o Pr i em onës
(73/404/E E C )
E sam ø M edþi agø R i zi k os
V er ti ni m as
( E C /1488/94)
Pavoji ngø C hem i ni ø M edþi agø
I m por tas i r E k spor tas
( E E C /2455/92)
O zonà A r danèi os M edþi agos
(E C /3093/94)

Pavoji ngi Pr epar atai
( 88/337/E E C )
T yèi ni s G eneti ðk ai Pak ei stø
O r gani zm ø I ðl ei di m as
( 92/220/E E C )

R i botas G eneti ðk ai
Pak ei stø O r gani zm ø
N audoji m as
(90/219/E E C )
T yèi ni s G eneti ðk ai
Pak ei stø O r gani zm ø
I ðl ei di m as
(90/220/E E C )
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Direktyvoje išvardijamos 14 pavojing• med iag• klasifikavimo kategorij• pagal j• psichines, chemines ar toksikologines savybes. Joje taip pat nurodomi pavojaus enklinimo
simboliai ir nurodymai bei standartin•s rizikos ir saugumo fraz•s. Direktyvoje taip pat išd•stomi pagrindiniai pavojing• med iag• pakavimo reikalavimai.
Visos chemin•s med iagos, kurias Bendrija klasifikuoja kaip pavojingas pagal direktyv•, išvardintos I Priede, kuris reguliariai atnaujinamas. Šiame priede nustatomi pavojaus
simboliai, rizikos ir saugumo fraz•s, kurios turi b•ti u rašomos etiket•je.
•gyvendinimo aspektai
1.

•gyvendinimas reikalauja sukurti efektyvias administracines ir technines strukt•ras, galin•ias tvarkyti ir •vertinti informacijos, susijusios su nauj• chemini• med iag•
pateikimu rinkai, sraut•. Taip pat reikalingas tvirtas tarptautinis bendradarbiavimas u tikrinti, kad visos dalys, reikalingos toki• med iag• •vertinimui per duot• trump•
laikotarp•, b•t• surenkamos ir prieinamos tam, kad nacionalin•s institucijos atlikt• joms suteikt• kontrol•s vaidmen•.

2.

Atsakingos institucijos tur•t• sudaryti reikiamas duomen• bazes, kuriomis turi naudotis gamintojai ir importuotojai, kad b•t• išvengta nereikalingo bandym• dubliavimo,
ypa• d•l bandym• su gyv•nais.

3.

Bus reikalinga efektyvi muitin•s ir vidaus kontrol•, kad b•t• išvengta neteis•to chemini• med iag•, apie kurias nepranešta, importo ir patekimo • rink• iš tre•i•j• šali•. D•l
tos pa•ios prie asties taip pat b•t• naudingos • importuotojus ir gamintojus nukreiptos informacin•s kampanijos, kad b•t• padidintas išsami• reikalavim•, susijusi• su
pranešimais apie chemines med iagas, laikymasis.

4.

Chemijos pramon•s sektoriuje turi b•ti sukurta tokia nuolatin• darbo atmosfera, kuri leist• efektyviai keistis informacija ir ruošti pasi•lymus esam• med iag• klasifikavimui.

5.

Naujoms med iagoms: Turi b•ti sudaryti su Europos Pa ym•t• Chemini• Med iag• S•rašu (angl.ELINCS) palyginami s•rašai ir NP (jau nebe polimerini•) med iag• s•rašas.

Esamoms med iagoms: Turi b•ti sudarytas s•rašas, palyginamas su EKCMES s•rašu. Duomenys apie esamas med iagas tur•t• b•ti lyginami su EKCMES s•rašu ir Direktyvos
67/548/EEC I Priedu.

Pavojing• preparat• klasifikavimas, ym•jimas ir pakavimas
Tarybos Direktyva 88/379/EEC pritaiko ir išple•ia tvark• ir normas, skirtas klasifikuoti ir ym•ti pavojingas chemines med iagas pagal Direktyv• 67/548/EEC pavojingiems
preparatams. Preparatas yra dviej• arba daugiau chemini• med iag• mišinys.
Ji taikoma preparatams, kurie pateikiami ES rinkai ir kuriuose yra ma iausiai viena med iaga, klasifikuojama kaip pavojinga, arba kurie laikomi pavojingais. Preparatai turi b•ti
klasifikuojami pagal did iausi• nustatyt• pavojingumo laipsn•.
Ji netaikoma medicinos ar veterinarijos gaminiams, kosmetikos gaminiams, med iag• mišiniams atliek• pavidalu ir pesticidams, kuriuos reguliuoja kiti Bendrijos teis•s aktai.
enklinimo, tvirtumo, sandarumo ir u darymo sistem• at vilgiu pavojing• preparat• pakavimas turi atitikti tuos pa•ius kaip ir chemini• med iag• kriterijus.



Remiantis smulkia informacija, valstyb•s nar•s gali laikinai u drausti arba apriboti preparato, kuris, nors ir atitinka direktyv•, yra pavojingas d•l savo klasifikavimo, •pakavimo
ar enklinimo, pardavim•.
•gyvendinimo aspektai
1.

Pastabos d•l pavojing• med iag• taip pat tinka pavojingiems preparatams.

Esamos Med iagos
Reglamentas 793/93 d•l esam• med iag• vertinimo ir kontrol•s gamintojams ir importuotojams •veda •sipareigojim• teikti duomenis apie med iagas, kuri• gamyba ar importas
viršija tam tikrus kiekius. Pateiktos informacijos ir prioritetini• med iag• nacionalini• s•raš• pagrindu Komisija sudaro prioritetini• med iag•, kurioms bus atliktas rizikos
vertinimas, s•raš•. Rizikos vertinimo principus apibr• ia Reglamentas EEC 1488/94, kur• papildo išsamus Technini• Nurodym• Dokumentas. Komisija gali si•lyti rizikos
ma inimo priemones.
•gyvendinimo aspektai
1 Valstyb•s nar•s turi vertinti pavojing• med iag• rizik•, remiantis gamintoj• ir importuotoj• pateikta informacija.
2 Jos turi nustatyti atitinkamas teisines ir administracines sankcijas, kad b•t• susitvarkoma su pramon•s šak• ir importuotoj• neatitikimu reikalavimams.

Eksperimentai su Gyv•nais
Direktyva 86/609/EEC d•l eksperimentams ir kitiems mokslo tikslams naudojam• gyv•n• siekiama nustatyti minimalias normas gyv•n• naudojimo eksperimentams ar mokslo
tikslams, susijusiems su fundamentaliais ir taikomaisiais tyrimais, vaistais, maisto produktais ir kitomis med iagomis ar gaminiais arba su aplinkos apsauga. Nykstan•ias r•šis
galima naudoti tik tyrimams, skirtiems išsaugoti t• r•š• arba esminiais biomedicinos tikslais, jei ta r•šis yra vienintel• tinkama.
Ji nustato bendruosius ir konkre•ius reikalavimus gyv•n• gyvenimo s•lygoms, monitoringui, skausmo ar streso vengimui, pasteb•t• defekt• ar kan•ios pašalinimui ir
humaniškam j• numarinimui pasibaigus eksperimentui.
Eksperiment• galima atlikti tik tuomet, jei n•ra jokio kito moksliškai patenkinamo b•do gauti siekiam• rezultat• nenaudojant gyv•n•.



Veisimo ir naudojimo •staigos turi b•ti patvirtintos, registruotos ir tur•ti smulkius aprašymus. Tam tikri gyv•nai, •skaitant peles, iurkes, šunis, kates ir ne mogaus primatus,
turi b•ti veistiniai, jeigu n•ra patvirtinta išimtis naudoti laukinius gyv•nus. Siekiant išvengti bandym• dubliavimosi, Valstyb•s nar•s skatinamos pripa inti duomen•, gaut• kitose
Valstyb•se dalyv•se atliktais eksperimentais, pagr•stum•.
Apie visus eksperimentus turi b•ti iš anksto pranešama nacionalinei institucijai. Jei gyv•nas patirs arba gali patirti stipr• ir ilg• skausm•, tokiam eksperimentui turi b•ti
išduodamas ypatingas leidimas. Prašym• leidimams ir pranešim• pagrindu iš Valstybi• nari• reikalaujama rinkti statistinius duomenis apie gyv•n• naudojim• eksperimentams.

Reik•t• skatinti alternatyvi• metod•, •traukian•i• ma iau gyv•n• ir turin•i• ma iau skausming• proced•r•, pl•tojimo ir •teisinimo tyrim•.
•gyvendinimo aspektai
1.

Nacionalin• atsakinga institucija turi nustatyti reikalavimus išduoti leidimus institutams/bendrov•ms ir asmenims, atliekantiems eksperimentus su gyv•nais, ir veisimo
bendrov•ms.

2.

Ypatingos •staigos tur•s b•ti •pareigotos išduoti leidimus ir periodiškai kontroliuoti tiek pa•ius eksperimentus, tiek •staigas.

3.

Nacionalin• atsakinga institucija tur•t• •steigti informacin• tinkl• bendravimui su institucijomis kitose šalyse, kad b•t• išvengta eksperiment• dubliavimosi.

4.

Nacionalin• atsakinga institucija turi •steigti duomen• rinkimo sistem•, kad b•t• pasiekti statistini• ataskait• reikalavimai. Europos Komisijai periodiškai reik•s pateikti
surinktos informacijos santrauk•.

Gera Laboratorin• Praktika ir Geros Laboratorin•s Praktikos Inspekcija bei Patvirtinimas
Ši• dviej• direktyv• tikslas yra vengti privalom• chemini• med iag• bandym• dubliavimosi EBPO šalyse, pateikiant suderintas bandym• metodikas, kurios pad•s EBPO šalims
nar•ms tarpusavyje priimti bandym• duomenis.
Direktyva 87/18/EC d•l •statym•, po•statymini• akt• ir administracini• nuostat•, susijusi• su geros laboratorin•s praktikos princip• taikymu ir j• taikymo bandymams su
chemin•mis med iagomis tikrinimu, suderinimo reikalauja, kad laboratorijos, atliekan•ios bandymus su chemin•mis med iagomis pagal Direktyv• 67/548/EEC, atitikt• geros
laboratorin•s praktikos (GLP) principus, nurodytus EBPO Tarybos 1981 m. gegu •s 12 d. Sprendimo d•l duomen• chemini• med iag• vertinimui savitarpio pripa inimo 2
Priede.



Direktyva 88/320/EEC d•l Geros Laboratorin•s Praktikos (GLP) inspekcijos ir patvirtinimo nustato Geros Laboratorin•s Praktikos (GLP) inspekcijos ir patvirtinimo normas bei
tvark•.
Pateikdamos rezultatus, laboratorijos privalo patvirtinti, kad bandymai buvo atlikti pagal reikalavimus. Valstyb•s nar•s privalo patikrinti atitikim• šiems principams, ypa•
atlikdamos inspekcij• ir nagrin•damos auditus pagal EBPO rekomendacijas.
Valstyb•s nar•s turi skirti institucijas, atsakingas u laboratorij• inspekcij• ir tyrim• audit•, kad •vertint• j• atitikim• GLP.

•gyvendinimo aspektai
1.

Šalys privalo u tikrinti, kad laboratorijos, atliekan•ios bandymus pagal Direktyv• 67/548/EEC d•l chemini• med iag• klasifikavimo, pakavimo ir enklinimo, atitikt• geros
laboratorin•s praktikos reikalavimus.

2.

Turi b•ti •steigta atitikimo principams tikrinimo sistema. Ši• inspekcij• sistem• tur•t• sudaryti ypa• inspekcijos ir tyrim• auditai pagal EBPO rekomendacijas.

G.2

Genetiškai Pakeisti Organizmai

Ribotas Naudojimas
Direktyvos 90/219/EEC d•l riboto genetiškai pakeist• mikroorganizm• (GPM) naudojimo tikslas yra pateikti bendras taisykles visai ES naudoti GPM tiek tyrim• laboratorijose,
tiek ir pramon•s •mon•se ir suteikti atitinkamas priemones apsaugoti moni• sveikat• bei aplink• nuo bet kokios rizikos, kylan•ios d•l GPM naudojan•i• veiklos r•ši•.
Direktyva numato atitinkam• rizikos valdymo sistem•. Apie GPM naudojim• turi b•ti pranešama atsakingoms institucijoms. Mikroorganizmai ir veiklos r•šys, kuriose jie
naudojami, pagal savo potenciali• rizik• yra klasifikuojami • dvi kategorijas, ir taip pat yra išd•stomos bei turi b•ti atitinkamai taikomos ribojimo ir kontrol•s priemon•s,
•skaitant registracijos ir pranešim• atsakingoms institucijoms tvark•.
Efektyvus rizikos valdymas reiškia, kad reikia atlikti nuodugn• riboto naudojimo rizikos •vertinim•, turi b•ti atitinkamas ribojimo lygis ir imamasi tinkam• prevencini•
priemoni•.
Direktyvoje taip pat išd•stomi reikalavimai, jei reikia, avarij• planavimui ir reagavimui avarijos atveju. Informacija apie saugumo priemones avarijos atveju turi b•ti
pateikiama asmeniui, kuris gali b•ti paveiktas. Jei kyla avarija, naudotojas privalo pateikti t• informacij• nacionalinei atsakingai institucijai. Jei kyla avarija, kiekviena
Valstyb• nar• privalo u tikrinti, kad b•t• imamasi reikiam• avarini• priemoni•; tuojau pat pranešti apie pavoj• kitoms Valstyb•ms nar•ms, kurios gali b•ti paveiktos; informuoti
Europos Komisij•; ir analizuoti avarij• bei si•lyti veiksmus, kad b•t• išvengta panaši• avarij• ateityje.



•gyvendinimo aspektai
1.

Šalys turi paskirti atsakingas institucijas, kurios priimt• pranešimus.

2.

Šios atsakingos institucijos privalo organizuoti inspekcijas ir kitas kontrol•s priemones.

3.

Jos turi nagrin•ti gaut• pranešim• atitikim• direktyvos reikalavimams.

4.

Kadangi tai spar•iai besipl•tojanti sritis, didel• d•mes• reik•t• skirti atsaking• institucij• mokymui ir mokslin•s kokyb•s palaikymui.



Ty•inis GPO Išleidimas
Tarybos Direktyva 90/220/EEC taikoma ty•iniam genetiškai pakeist• organizm• (GPO, angl. GMO) išleidimui • aplink• tyrim• ir pl•tojimo tikslais (B Dalies išmetimai) ir
gamini• (C Dalies išmetimai), turin•i• ar susidedan•i• iš GPO, pateikimui rinkai su kai kuriomis išimtimis, apibr• tomis I B Priede.
Direktyva išreiškia prevencin• išankstinio •vertinimo ir pritarimo po i•r•. Jo pagrindinius dalykus galima b•t• glaustai nusakyti taip:
•

Prieš kiekvien• eksperimentin• ar komercin• GPO išleidim• • aplink• turi b•ti atliekamas rizikos aplinkai vertinimas, atsi velgiant • parametrus, nusakytus direktyvos
II Priede.

•

Negalima vykdyti joki• išleidim• be atsaking• institucij• (AI) sutikimo.

•

Išleid ian•ioje valstyb•je eksperimentiniams išleidimams, trunkantiems ilgiausiai 90 dien•, numatyta nacionalini• AI patvirtinimo tvarka.

•

Komerciniams išleidimams numatyta Bendrijos patvirtinimo tvarka.

Direktyvoje yra aiškios nuostatos apie slaptos informacijos apsaug•. Ta•iau tam tikra informacija negali b•ti slapta, ir tod•l tai yra minimali informacija, kuri turi b•ti
prieinama visuomenei. J• sudaro:
•

GPO aprašymas;

•

Praneš•jo pavadinimas ir adresas;

•

Išleidimo tikslas;

•

Išleidimo vieta;

•

GPO monitoringo ir reagavimo avarijos atveju metodai bei planai.
•gyvendinimo aspektai

1.

Šalys turi paskirti atsakingas institucijas, kurios priimt• pranešimus ir organizuot• inspekcijas bei kitas kontrol•s priemones. Reikalingas artimas bendradarbiavimas su
pramone, kad b•t• u tikrintas informacijos gavimas. AI turi b•ti prieinamos mokslo ir technikos inios.

2.

B•t• patartinos efektyvios nuobaudos, tokios kaip ilgalaikis gaminio sustabdymas, kad b•t• iki minimumo suma inta nepakankam• bandym• ir saugumo priemoni• GPO
išleidimui rizika.

3.

Tur•t• b•ti numatytos konkre•ios greito potencialiai pavojing• GPO iš•mimo iš rinkos ir j• išleidimo kontrol•s strategijos.



4.

B•t• naudingas tarptautinis bendradarbiavimas, kad b•t• kei•iamasi duomenimis ir patirtimi.



G.3

Gamini• Kontrol•

Asbestas
Direktyva 87/217/EEC d•l aplinkos taršos asbestu prevencijos ir ma inimo yra pirmoji ‘• med iag• orientuota’ direktyva, kuri sujungia emisij• • or•, vanden• ir em• kontrol•.
Ji skirta papildyti apribojimus asbestui, išd•stytus Direktyvoje 76/769/EEC d•l pardavimo ir naudojimo bei kitose direktyvose, aprašan•iose dirban•i•j• apsaug•, išmetimus • or•
ir atliekas.
Valstyb•ms nar•ms suteikiama bendra pareiga u tikrinti, kad asbesto emisijoms • or•, vanden• ir kietoms asbesto atliekoms, kiek tai protingai •gyvendinama, b•t• u kirstas
kelias, jas ma inant šaltinyje. Yra nustatoma ribin• emisij• • or• reikšm•.
Nuotekos iš asbesto cemento ir popieriaus bei kartono gamybos turi b•ti perdirbamos. Jeigu asbesto cemento gamybos perdirbimas ‘ekonomiškai ne•manomas’, asbesto kiekis
3
atliekose neturi viršyti 30 g/m .
Darbas su asbesto gaminiais ir pastat• griovimas negali sukelti didel•s aplinkos taršos asbesto plaušais arba dulk•mis. Perve imo ir išpylimo • s•vartynus metu neturi b•ti
išmetami asbesto plaušai ar dulk•s ir jokie skys•iai, turintys asbesto plauš•, negali b•ti išpilami. Atliekos turi b•ti perdir bamos, pakuojamos arba u dengiamos taip, kad iš
s•vartyn• neb•t• joki• išleidim•. Nustatomi išmetim• • or• ir vanden• monitoringo metodai.
•gyvendinimo aspektai
1.

Pri•mus ši• direktyv•, daugelis Valstybi• nari• u draud• asbesto gavyb• ir naudojim•. Daugelis reikalavim• dabar pasen• ir ymiai ma iau ribojantys, negu esamos
nacionalin•s priemon•s. Kadangi direktyva •veda minimalius reikalavimus, •gyvendinant ši• direktyv• gal•t• b•ti apsvarstytos grie tesn•s priemon•s, remiantis priimtais
moksliniais •rodymais.

2.

Asbesto turin•i• statini• sugriovimui ar pašalinimui reik•s dideli• kapitalini• •d•jim•. Turi b•ti sukurta skubesni• veiksm• vertinimo strategija. Reik•s nustatyti šiai
problemai b•ding• rizikos vertinimo tvark• kartu su saugaus pataisymo tvarka.

3.

Atliek• tvarkymo planuose turi taip pat b•ti atsi velgiama • poreik• išskirti saugias asbesto turin•i• atliek• deponavimo vietas.

Skalbimo ir valymo priemon•s
Tarybos Direktyva 73/404/EEC draud ia pateikti rinkai ir naudoti skalbimo ir valymo priemones, kuriose esan•i• veikli•j• paviršini• med iag• vidutinis biologinio irimo lygis
yra ma esnis nei 90 procent• keturioms kategorijoms: anijoniniams, katijoniniams, nesijonizuojantiems ir amfolitiniams. Šios ve ikliosios paviršin•s med iagos neturi kenkti
moni• ir gyv•n• sveikatai normalaus naudojimo s•lygomis.



Bandym• metodai nustatyti atitikim• direktyvai pateikiami Tarybos Direktyvoje 73/405/EEC d•l nesijonizuojan•i• veikli•j• paviršini• med iag• biologinio irimo savybi•
bandym•, kurioje išd•stomi trys ši• veikli•j• paviršini• med iag• biologinio irimo savybi• bandym• metodai. Valstyb•s nar•s turi pranešti vienai kitai ir Komisijai apie
laboratorijas, kurioms išduotas leidimas atlikti šiuos bandymus.



•gyvendinimo aspektai
1.

Šalys tur•t• sudaryti sistem• nacionalinei rinkai pateikt• skalbimo ir valymo priemoni• toksiškumo bei biologinio irimo savybi• vertinimui.

2.

Turi b•ti •kurtas licencijuot• bandym• laboratorij• tinklas, ir j• veikla turi b•ti kontroliuojama, kad b•t• u tikrintas duomen• patikimumas. Institucijos privalo tur•ti ši•
laboratorij• registr• ir pranešti Europos Komisijai apie leidim• joms išdavim•.

3.

Atsakinga institucija turi pranešti kitai atsakingai institucijai ir Europos Komisijai apie visus skalbimo ir valymo priemoni•, neatitinkan•i• direktyvos, pardavimo
nacionalin•je rinkoje apribojimus.

Tam tikr• pavojing• med iag• ir preparat• pardavimo ir naudojimo

apribojimai

Tarybos Direktyva 76/769/EEC nustat• sistem• ir supaprastint• •statymin• tvark•, kurios pagalba ES gali u drausti ar apriboti pavojingas chemines med iagas ar preparatus,
prid•dama tas med iagas ir kontrol•s priemones prie direktyvos priedo.
Valstyb•s nar•s turi imtis vis• reikiam• priemoni• u tikrinti, kad šios pavojingos med iagos ir preparatai b•t• pateikiami rinkai ar naudojami tik pagal nurodytas s•lygas. Šie
apribojimai netaikomi pardavimui ar naudojimui tyrim• ir pl•tros tikslais.
Direktyva netaikoma transportavimui, eksportui • šalis, nesan•ias ES nar•mis, ar tranzitin•ms ir muitin•s tikrinamoms med iagoms.
•gyvendinimo aspektai
1.

Med iag• ir gamini• kontrol•s priemon•s pagal direktyv• turi b•ti perkeliamos • nacionalinius •statymus.

2.

Tur•t• b•ti sudarytas ribojam• gamini• iš•mimo iš rinkos tvarkaraštis.

Pavojing• Chemini• Med iag• Eksportas ir Importas
Tarybos Reglamentas (EEC) Nr. 2455/92 d•l tam tikr• pavojing• chemini• med iag• eksporto ir importo nustato bendr• pranešim• ir informacijos sistem• chemini• med iag•,
kurios u draustos ar grie tai ribojamos Bendrijoje d•l j• poveikio moni• sveikatai ir aplinkai, eksportui • tre•i•sias šalis. Reglamentas taip pat •gyvendina Jungtini• Taut•
Aplinkosaugos Programos/Maisto ir em•s •kio Organizacijos (JTAP/M •O, angl.UNEP/FAO) Išankstinio Informavimo apie Sutikim• (IIS, angl. PIC) tvark• ir daro j•
privaloma ES Valstyb•ms nar•ms.



•gyvendinimo aspektai
1 Šalys turi paskirti vien• arba daugiau atsaking• institucij• reglamento vykdymui ir ryšiams su eksportuotojais.



2 Paskirtoji institucija (-os) turi u tikrinti, kad eksportuotojai laikyt•si pranešim• ir IIS tvarkos.
3 Šalys turi imtis atitinkam• teisini• ar administracini• veiksm• vykdyti reglament•.
4 Pavojing• chemini• med iag• eksportuotojai turi pakuoti ir enklinti savo gaminius tokiu pat b•du, tarsi jie tur•t• b•ti parduodami ES.
5 Šalys turi glaud iai bendradarbiauti su Komisija •vertinant gr•sm•, kuri• kelia chemin•s med iagos, •trauktos • IIS tvark•, kad b•t• apibr• ti ES sprendimai d•l t• chemini•
med iag• importo • ES.
6 Šalys turi informuoti Komisij• apie pranešimus d•l chemini• med iag•, kuri• gamyba, naudojimas, tvarkymas, vartojimas, transportavimas ir/arba pardavimas yra
draud iamas ar ribojamas eksportuojan•ioje šalyje, importo • ES.

Ozon• Ardan•ios Med iagos
Reglamentas EC/3093/94 d•l ozono sluoksn• ardan•i• med iag• •gyvendina Vienos Konvencijos Monrealio Protokol• d•l ozono sluoksnio apsaugos. Jis nustato grie tas normas
chloro-fluoro-angliavandeniliams (CFA, angl. CFC), hydro-chloro-fluoro-angliavandeniliams (HCFA, angl. HCFC) ir metilbromidui bei išd•sto taisykles kontroliuojam•
med iag• importui iš tre•i•j• šali• bei regeneravimui, naikinimui ir perdirbimui. Jis paspartina ozon• ardan•i• med iag• u draudim• lyginant su tuo, kas buvo iš prad i• sutarta
tarptautiniu lygiu. Nustatytos grie tesn•s nei Monrealio Protokolo normos CFA, HCFA ir metilbromidui. •vedama kontroliuojam• med iag•, išvardint• I Priede, gamybos,
importo, eksporto, tiekimo, naudojimo ir perdirbimo kontrol•. HCFA naudojimas draud iamas, išskyrus tam tikrus •vardintus naudojimo atvejus. Reglamentas taip pat •veda
Komisijos pateikt• importo licencij• sistem•.
•gyvendinimo aspektai
1. Šalys turi paskirti u reglamento •gyvendinim• atsaking• institucij•.
2. Kiekvienas gamintojas, importuotojas ar eksportuotojas turi kiekvienais metais pateikti informacij• Komisijai ir šalies atsakingai institucijai apie pagamintus, importuotus ir
eksportuotus kiekius.
1 Atsakinga institucija pagal reglament• gal•t• sudaryti program• informuoti suinteresuotas šalis.
1. Kadangi reglamento •sipareigojimai skiriasi nuo Monrealio Protokolo ir yra u j• grie tesni, reglamento •gyvendinimas •ves naujus •sipareigojimus naujoms stojan•ioms
šalims, tokius kaip grie tesn•s normos ir kontrol•, skirtingas naudojimo nutraukimas ir informaciniai pranešimai, kuriuos reikia si•sti Komisijai.

G.4

Pavojing• Krovini• Gabenimas Keliais

Pavojing• krovini• gabenim• keliais reguliuoja Europos Sutartis d•l tarptautinio pavojing• krovini• perve imo keliais (SPK, angl. ADR). Sutarties II Dalyje išskiriamos



devynios med iag• klas•s ir ypatingos nuostatos šioms •vairioms klas•ms.



Tarybos Direktyva 94/55 EC d•l pavojing• krovini• gabenimo keliais padar• Konvencijos reikalavimus taikomus ne vien tik tarptautiniams perve imams ES viduje, bet ir
kiekvienam pavojing• krovini• gabenimui keliais ES viduje. Valstyb•s nar•s tur•jo perkelti šios Direktyvos reikalavimus • savo nacionalinius •statymus iki 1997 m. sausio 1 d.
•gyvendinimo aspektai
1.

Šalims, kurios jau ratifikavo SPK konvencij• ir •gyvendino jos reikalavimus perkeldamos ES direktyv•, gali reik•ti pataisyti jau •teisint• administracin• ir kontrol•s
strukt•r•.

2.

Reik•t• •teisinti papildomas kontrol•s priemones pavojing• krovini• gabenimui nacionalin•je teritorijoje.

3.

Nacionalin•ms institucijoms reik•t• spr•sti, ar iš anks•iau esan•ios nacionalinio saugumo taisykl•s gali b•ti •trauktos • direktyvos sistem•.



H.

TRANSPORTO PRIEMONI• IR MECHANIZM•
TRIUKŠMAS

Esamus triukšmo kontrol•s teis•s aktus galima suskirstyti • keturias kategorijas. Motorizuot• transporto
priemoni• garso emisijas aprašo dvi direktyvos, •vedan•ios garso dyd io ribas. Trys direktyvos riboja
orlaivi• triukšmo emisijas remiantis Tarptautine civilin•s aviacijos konvencija.
Buitini• prietais•
triukšmo emisijos yra bendrosios direktyvos d•l buitini• prietais• objektas. Paskutinis sektorius, statybos
•ranga, remiasi EEB atitikimo •vertinimo tvarkos bendr•ja direktyva, po kurios buvo priimtos septynios
dukterin•s direktyvos d•l konkre•i• •rangos tip•.

H.1

Motorizuotos Transporto Priemon•s, Motociklai

Motorizuotos Transporto Priemon•s
Direktyva 70/157/EEC •veda keli• transporto priemoni• triukšmo garso dyd i• ribas ir pateikia
reikalavimus garso dyd i• matavimui bei išmetimo sistemoms ir duslintuvams. Keli papildymai,
paskutinis Direktyvoje 96/20/EC, suma ino šiuos leistinus garso dyd ius. Aštuoni• tip• keleivini• ir
krovinini• transporto priemoni• ribini• reikšmi• skal• yra nuo 74 dB(A) iki 80 dB(A). Ji taiko neprivalomo
suvienodinimo su leidimais motorizuotoms transporto priemon•ms ir išmetimo sistemoms princip•.
Valstyb•s nar•s negali atsisakyti išduoti EEC ar nacionalinio pavyzd io kokyb•s sertifikat• transporto
priemon•ms, kurios atitinka direktyvos reikalavimus.

Motociklai
Direktyva 78/1015/EEC d•l motocikl• nustato motocikl• leistino garso dyd io ribas ir reikalavimus
išmetimo ar •siurbimo duslintuvams. Ji •veda suvienodint• tikrinimo tvark• prieš išduodant garso dyd io
matavimo sertifikat•. Neprivalomo suvienodinimo sistema taikoma tikrinimams, atliekamiems Valstybi•
nari•, kurios negali atsisakyti išduoti EEC arba nacionalinio pavyzd io kokyb•s sertifikatus, nors iš j•
nereikalaujama •sivesti ši• norm• vidaus gamintojams. Ribin•s reikšm•s pateikiamos trims motocikl•
kategorijoms ir j• skal• yra nuo 75 dB(A) iki 80 dB(A). Iš Valstybi• nari• reikalaujama gerbti viena kitos
sertifikat• galiojim•.
•gyvendinimo aspektai
1. Gali reik•ti pertvarkyti gamybos •mones, kad b•t• galima j• gaminiams taikyti ribines reikšmes ir
matavim• reikalavimus.
2. Esamo pavyzd io sertifikatus reikia per i•r•ti, kad b•t• •traukiami pakeitimai, išreikšti direktyvoje
vidaus rinkai.
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Direktyva d•l Motorizuot• Transporto Priemoni• Triukšmo Emisij•-•gyvendinimo Aspektai
Nacionalini• Teis•s Akt• Sistema

Atsakingos Institucijos (AI)

Teisin• Kontrol•

•

•

•

•
•

Palyginti direktyvos reikalavimus su esamais
nacionaliniais •statymais.
Nustatyti •statym• spragas.
Pakeisti motorizuot• autotransporto priemoni• teis•s
aktus ir/arba nacionalinius aplinkos apsaugos teis•s
aktus, reguliuojan•ius triukšmo emisijas.

•

AI privalo tur•ti administracines sistemas, kad
nacionaliniu pagrindu b•t• taikomos triukšmo emisij•
normos keli• transporto priemon•ms. AI taip pat turi
•gyvendinti nustatytus triukšmo matavimo metodus.
Vietin•s AI gal•t• prisiimti atsakomyb• u j•
jurisdikcijoje esan•i• transporto priemoni• inspekcij•
ir monitoring•. Šis vaidmuo tur•t• apimti •galiojim•
u drausti transporto priemones, kurios neatitinka
triukšmo emisij• norm•.

Atitikimo Aspektai

Dalyviai

•

•

Nustatyti, ar naujos transporto priemon•s, kurias
si•loma pateikti šalies rinkai, gavo ES sertifikat•
pagal Direktyv• EEC/92/97.

• Apsvarstyti baud• u
naudojimo
pa eidimus sistemos galimybes.

draudim•

•

•

U tikrinti, kad vykt• diskusijos su transporto priemoni•
pramon•s ekspertais apie atitikimo metodus ir paskatas
triukšmo ma inimo dyd iams pasiekti.
AI tur•t• susitikti su pramon•s, visuomen•s ir vartotoj•
grup•mis d•l transporto priemoni• triukšmo ma inimo
planavimo,
•skaitant
priemones,
skirtas
•vesti
technologijas tylioms sunkiosioms transporto priemon•ms.
U tikrinti, kad b•t• reguliariai teikiami pranešimai
visuomenei apie autotransporto triukšmo ma inimo
priemones.
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Nacionalin•s kokyb•s sertifikat• išdavimo sistemos,
reguliuojan•ios ir •ve tas, ir šalyje gaminamas transporto
priemones, •gyvendinimas.
Teisin•s priemon•s, kad b•t• u tikrintas tikrinimo tvarkos,
•skaitant patikrinimus vietoje ir baudas, •gyvendinimas.
Nuobaudos u maksimali• emisij• norm• pa eidimus, o
taip pat u normas neatitinkan•i• transporto priemoni•
import•/gamyb•.
U drausti transporto priemoni•, neturin•i• EEB kokyb•s
sertifikato, pardavim• ar naudojim•.

•
•

•

Finansiniai Aspektai
•
•
•

Vyriausyb• turi pasir•pinti AI ir administravimu.
Pramon• turi padengti reikalavim• laikymosi kaštus.
Vyriausyb•s ir pramon•s bendradarbiavimas pl•tojant
finansines paskatas, skirtas atlyginti u ankstesn•
transporto priemoni•, kurios atitinka naujas triukšmo
emisij• ribas, pateikim•.

T R I U K ÐM O K O N T R O L Ë

AU T O T R AN SPO R T AS

A uto m obil i ai (70/157/E E C )

M EC H AN I Z M AI

L ËK T U VAI

I k igar sin iai L ëk tu vai ( 80/51/E E C )

B en d r oji B u itiniø Pr ietaisø
D ir ek tyva ( 88/594/E E C )

R eak tyvin iai L ëk tu vai (89/629/E E C )

ST AT YBO S ÁR AN G A

Bendr oji EEB K okybës
Ser tifikato
(84/532/E E C )

M o to ci k l ai ( 78/1015/E E C )
L ëk tu vø E k sp loatavim o A p r ibo jim ai
(92/14/E E C )

K o m p r esor i ai ( 84/533/E E C )
B o k ðtiniai K r anai ( 84/534/E E C )
Suvi r i ni m o G en er ator i ai
(84/535/E E C )
E n er gi j os G ener ato r i ai ( 85/536/E E C )
B eto no T r up intuvai ( 85/537/E E C )
Þ olës Pj o vim o Ár en gi niai ( 85/538/E E C )
H i d r au liniai E k sk avator iai, k t.
(86/662/E E C )
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3. Šalys tur•t• nuspr•sti, ar taikyti dviej• ingsni• teis•s aktus (normas vidaus rinkai, skirtingas nuo ES
vidaus rinkos), ar suvienodinti nacionalines normas pagal ES standartus.
4. Šalys tur•t• organizuoti atitikimo monitoring• ir atlikti tikrinimus vietoje bei kontroliuoti matavimus.

H.2

L•ktuvai

Ši• kategorij• sudaro keturios direktyvos. Pirmoji nustat• triukšmo emisij• ribas l•ktuvams, registruotiems
Valstybi• nari• teritorijoje. Antroji pritaik• šias ribas tre•i•j• šali• l•ktuvams. Tre•ioji sustabd• senesni•
triukšming• l•ktuv• •rašym• • Valstybi• nari• registrus.
Ketvirtoji nustat• grie tesnes l•ktuv•
eksploatavimo taisykles, pritaikydama tarptautines triukšmo normas visiems l•ktuvams, esantiems oro
uostuose ES teritorijoje.

Civiliniai Ikigarsiniai L•ktuvai
Direktyva 80/51/EEC nustato ikigarsini• l•ktuv• triukšmo emisij• ribas remiantis Tarptautin•s Civilin•s
Aviacijos Organizacijos nurodytomis normomis. Tikslas yra suma inti l•ktuv• triukšm• atsi velgiant •
aplinkos apsaugos veiksnius, technines galimybes ir ekonomines pasekmes. Ji apibr• ia dokument•,
patvirtinan•i• triukšmo sertifikato išdavim•, turin• ir reikalauja, kad Valstyb•s nar•s gerbt• viena kitos
dokument• galiojim•. Išimtys gali b•ti daromos išskirtini• tip• l•ktuvams. Direktyva 83/206/EEC pritaik•
direktyv• 80/51/EEC tre•iosioms šalims.

Civiliniai Ikigarsiniai Reaktyviniai L•ktuvai
Direktyva 89/629/EEC nustato grie tesnes taisykles, kad b•t• ribojamos triukšmo emisijos iš tam tikr•
ikigarsini• reaktyvini• l•ktuv•, registruot• ES teritorijoje. Kaip ir pagal Direktyv• 80/51/EEC, šios
taisykl•s •traukiamos remiantis Tarptautin•s civilin•s aviacijos konvencija. Ji draud ia •rašyti tam tikrus
triukšming• l•ktuv• tipus • Valstybi• nari• civilinius oro registrus. Leid iamos kai kurios išimtys, su
s•lyga, kad bus pranešta kitoms Valstyb•ms nar•ms ir Komisijai.

L•ktuv• eksploatavimo apribojimai
Direktyva 92/14/EEC •veda tam tikr• l•ktuv• naudojimo apribojimus, kad b•t• suma intas triukšmas ir
apribotas l•ktuv•, kurie neatitinka Tarptautin•s civilin•s aviacijos konvencijos 16 Priede nustatyt• norm•,
eksploatavimas ES oro uostuose. Apribojimai taikomi civiliniams l•ktuvams, kuri• svoris 34 000 kg ir
kurie turi 19 ar daugiau s•dyni• keleiviams.
•gyvendinimo aspektai
1. Šalys turi paskirti u tarptautini• triukšmo norm• taikymo kontrol• atsakingas institucijas.
2. Šalys tur•t• priimti grie tas taikymo priemones ir nuobaudas l•ktuvams, kurie neatitinka direktyv•.
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H.3

Triukšmo matavimo metodai: Statybos •mon•s ir •ranga

Direktyva 79/113/EEC d•l statybos •moni• ir •rangos triukšmo emisij• nustatymo •veda tikrinimo metod•
nustatyti triukšmo emisijas iš statybos •moni• ir •rangos, t.y. mechanizm•, •ranki•, mašin• ir •rangos ar j•
dali•, kurie naudojami darbui civilin•je statyboje ir statybos aikštel•se. •ranga, kuri pirmiausiai skirta
gabenti krovinius ar mones ir em•s bei mišk• •kyje naudojami traktoriai, n•ra •traukta. Tikrinimo tvarka,
skirta statybos •mon•ms, turi b•ti taikoma nustatyti maksimalius garso emisij• dyd ius •rangai, kuriai
išsamius reikalavimus d•l garso dyd i• nustato atskiros direktyvos.
•gyvendinimo aspektai
1. Direktyvos tikrinimo metodas turi pakeisti esam• metod•, jei toks iš viso yra.
Reik•t• pateikti techninius reikalavimus specializuotoms laboratorijoms ar institucijoms, kurios b•t•
atsakingos u kontrol•s funkcij• vykdym•.

H.4

Leistinos triukšmo emisijos: Statybos •mon•s ir •ranga

Leistini garso galios dyd iai išd•styti Direktyvos 84/532/EEC d•l statybos •moni• ir •rangos EEB kokyb•s
tikrinimo sistemoje, atsi velgiant • suvienodintus reikalavimus ši• r•ši• •rangai. Kiekviena iš septyni•
atskir• direktyv• aprašo konkre•i• •rang•. Visos septynios ‘dukterin•s’ direktyvos reikalauja, kad jose
aprašomi gaminiai b•t• pa ym•ti gamintojo garantuojamus triukšmo dyd ius nurodan•iu enklu, ir turi
priedus, kurie nustato garsinio triukšmo matavimo metod• ir tikrinimo vietoje tvark•, kai tam tikra •rangos
r•šis lyginama su standartiniu modeliu. Valstyb•ms nar•ms neleid iama ne•sileisti • savo rinkas •rangos,
kuri atitinka šiuos reikalavimus, bet leid iama reguliuoti šios •rangos naudojim• vietose, kurias jos laiko
jautriomis (pvz., šalia ligonini•).
EEB kokyb•s sertifikatai galioja penkeris metus ir gali b•ti atnaujinami.

Kompresoriai
Direktyva 84/533/EEC nustato triukšmo ribas aplinkai ir susijusius reikalavimus EEBC kokyb•s sertifikat•
išdavimui kompresoriams.

Bokštiniai Kranai
Direktyva 84/534/EEC nustato triukšmo ribas aplinkai, triukšmo ribas operatoriaus buvimo vietoje ir
atitinkamus reikalavimus EEBC kokyb•s sertifikat• išdavimui bokštiniams kranams. Ji nustato ribas
pak•limo mechanizmui, energijos generatoriui ir pak•limo mechanizmo bei energijos generatoriaus
junginiui. Valstyb•s nar•s gali riboti triukšmo dyd• darbo vietoje.
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Suvirinimo Generatoriai
Direktyva 84/535/EEC nustato triukšmo ribas aplinkai ir atitinkamus reikalavimus EEB kokyb•s sertifikat•
išdavimui suvirinimo generatoriams.

Energijos Generatoriai
Direktyva 84/536/EEC nustato triukšmo ribas ir atitinkamus reikalavimus EEB kokyb•s sertifikat•
išdavimui energijos generatoriams.

Betono Trupintuvai
Direktyva 84/537/EEC nustato triukšmo ribas aplinkai ir atitinkamus reikalavimus EEB kokyb•s sertifikat•
išdavimui betono trupintuvams. Valstyb•s nar•s gali riboti triukšmo dyd• darbo vietoje.

ol•s Pjovimo •renginiai
Direktyva 84/538/EEC apibr• ia triukšmo ribines reikšmes aplinkai, triukšmo ribas operatoriaus buvimo
vietoje ir tam tikr• ol•s pjovimo •rengini• triukšmo matavimo metodus.

Hidrauliniai Ekskavatoriai
Direktyva 86/662/EEC nustato triukšmo ribas ir atitinkamus reikalavimus EEB kokyb•s sertifikat•
išdavimui emkas•ms, naudojamoms civilin•je statyboje ir statybos aikštel•se. Papildomai ji reikalauja ,
kad gaminys tur•t• enkl• su nurodytu triukšmo dyd iu operatoriaus buvimo vietoje. Valstyb•s nar•s gali
riboti triukšmo dyd• darbo vietoje.
•gyvendinimo aspektai
1. Gal•t• b•ti sudaryta bendra septyni• direktyv• •gyvendinimo programa.
2. Norint taikyti ES garsinio triukšmo matavimo metod•, gamybos •mon•ms reik•s •sigyti atitinkam•
technin• •rang•.
3. Tur•t• b•ti sudaryta monitoringo programa.
4. Turi b•ti sudaryta atsaking• institucij• (“ paskirt• •staig•” ) sistema.
atitinkamai apr•pintos ir j• personalas mokomas.

H.5

Atsakingos •staigos turi b•ti

Buitiniai Prietaisai

Direktyva 86/594/EEC yra bendroji direktyva d•l garsinio triukšmo, kur• kelia buitiniai prietaisai. Joje
vartotojams ir naudotojams pateikiamos normos ir tvarka, reguliuojanti tikslios informacijos apie buitini•
prietais• triukšmo dyd ius pristatym•, naudojant aiškius enklus kartu su kita privaloma informacija
vartotojams, tokia kaip energijos suvartojimo dyd iai. Ja siekiama išvengti nacionalini• enkl• platinimo ir
skatinti gamintojus bei importuotojus pateikti ma iau triukšmingus prietaisus. Ji pateikia bendr• princip•
d•l informacijos apie šiuos triukšmo dyd ius teikimo visuomenei.
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•gyvendinimo aspektai
1. Šalys turi vadovautis bendromis direktyvoje nustatytomis bandym• ir statistini• metod•
rekomendacijomis, o tai reiškia, kad u bandymus atsakingos laboratorijos privalo tur•ti atitinkam•
•rang• ir pasirengim•.
2. Šalys tur•t• nuspr•sti, ar jos išleis informacij• apie garsin• triukšm•, ar ne. Jei jos to nedarys, jos
privalo u tikrinti, kad j• išleist• gamintojas ar importuotojas.
3. Nacionalin• atsakinga institucija turi nustatyti bendr• enklo format•.
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I. BRANDUOLIN• SAUGA IR RADIACIN• APSAUGA
Europos S•junga, daugiausiai remdamasi Euratom Sutarties 31 sraipsniu, pri•m• kelet• direktyv• ir
reglament•, nustatan•i• normas dirban•i•j• ir gyventoj• sveikatos apsaugai nuo jonizuojan•io spinduliavimo
keliamo pavojaus.
Šie teis•s aktai grind iami bendr•j• direktyva: Direktyva 96/29/Euratom, vadinama “Pagrindini• Saugos
Norm•” Direktyva. Š• pagrindin• teis•s akt• papildo konkretesni teisiniai dokumentai: Direktyva
97/43/Euratom d•l radiacin•s apsaugos, susijusios su poveikiu medicinoje, nustato pagrindines normas
daugiausia pacient•, kurie tiriami ar gydomi, apsaugai nuo radiacijos.
Direktyva d•l ankstyvo keitimosi informacija radiologini• ekstremali• situacij• atveju nustato Europos
S•jungos informavimo sistem• reaguojant • branduolines ekstremalias situacijas. Ji ragina Valstybes nares
u tikrinti savalaik• informacijos apie ekstremali• situacij• skleidim•. Po jos einanti Direktyva d•l
informacijos visuomenei reikalauja, kad normaliomis aplinkyb•mis Valstyb•s nar•s teikt• išankstin•
informacij• gyventojams, kurie gali b•ti paveikti; ekstremaliose situacijose faktiškai veikiama visuomen•
privalo gauti skubi• informacij•.
Direktyva d•l dirban•i•j• išor•je radiacin•s apsaugos nusako dirban•i•j• išor•je, kurie n•ra •darbinti
vietoje, apsaug•.
Direktyva d•l radioaktyvi• atliek• perve imo ir Reglamentas d•l radioaktyvi• med iag• perve imo
nustato grie t• prie i•ros sistem• toki• radiacijos šaltini• jud•jimui. Taip pat yra priimti Reglamentai d•l
u teršt•kr•st• maisto produkt•, nustatantys maksimalius leistinus radioaktyvaus u terštumokr•timo dyd ius,
branduolin•s avarijos atveju pateikiant rinkai maisto produktus ir pašarus.

I.1

Pagrindin•s Saugos Normos

Direktyva 96/29/Euratom (pakei•ianti Direktyv• 80/836/Euratom) yra bendroji direktyva, nustatanti
pagrindines saugos normas dirban•i•j• ir visuomen•s sveikatos apsaugai nuo jonizuojan•io spinduliavimo
pavojaus. Sveikatos ir saugos priemon•s yra nustatytos pateisinamai veiklai, naudojan•iai dirbtinius
spinduliavimo šaltinius. Apskritai, apie toki• veikl• turi b•ti pranešama •gyvendinan•ios šalies atsakingai
institucijai arba iš pastarosios tokiai veiklai turi b•ti gaunamas išankstinis leidimas. Tarp reikalavim• yra
maksimalios doz•s ir veikiamiems dirbantiesiems, ir gyventojams. Be to, gautoji doz• turi b•ti kiek tik
•manoma ma esn• (optimizavimo principas). Pagrindiniai dirban•i•j• operatyvin•s apsaugos principai yra:
• išankstinis rizikos vertinimas ir apsaugos optimizavimas
• darbo viet• klasifikavimas
• dirban•i•j• klasifikavimas
• poveikio monitoringas
• medicinin• prie i•ra



Darbinei veiklai, d•l kurios ymiai išauga nat•ralaus spinduliavimo poveikis, taikoma tvarka, panaši •
praktikos re im•. Nustatomos priemon•s radiologin•s ekstremalios situacijos arba ilgalaikio radiologinio
poveikio atveju.

•gyvendinimo aspektai
1. Atsakingos institucijos privalo u tikrinti, kad •mon•s, u siiman•ios praktika ir darbu, susijusiu su
jonizuojan•iu spinduliavimu, taikyt• standartin• sveikatos ir saugos tvark• •vertinti ir riboti poveik•
vietoje. J• turi sudaryti mokymo programos, darbo instrukcijos, darbo viet• priemon•s ir radiacin•s
apsaugos eksperto ar skyriaus buvimas.
2. Atsakingos institucijos turi sudaryti ir taikyti atitinkam• leidim•, monitoringo ir inspekcij• tvark• ir
reagavimo planus ekstremalioms radiologin•ms situacijoms.



Branduolin•s Saugos Norm• Direktyva - •gyvendinimo Aspektai
Nacionalin•s Teis•s Akt• Sistema

Atsakingos Institucijos (AI)

Teisin• Kontrol•

•

•

•

•
•

Palyginti direktyvos reikalavimus su esamais
nacionaliniais •statymais.
Nustatyti •statym• spragas.
•gyvendinti atitinkamus pakeitimus radioaktyvi•j•
med iag• teis•s aktuose, dirban•i•j• sveikatos ir saugos
teis•s aktuose bei ekstremali• situacij• planavimo
teis•s aktuose.

•

•

AI privalo tur•ti administracines sistemas ir mokslo
ini•, kad gal•t• susitvarkyti su jonizuojan•io
spinduliavimo pavojumi ir vykdyti maksimali• dozi•
rib• reikalavimus.
Centrin• Institucija turi pl•toti ir vykdyti pavyzdin•
praktik•, skirt• poveikio apribojimui, poveikio
•vertinimui, medicininei prie i•rai ir operatyvinei
vietos apsaugai.
Vietin•s AI gal•t• prisiimti atsakomyb• u inspekcijos
ir monitoringo tvark• j• jurisdikcijoje esan•ioms
vietoms.

•
•

Teisin•s priemon•s turi u tikrinti deram• poveikio
duomen• registravim• dirbantiesiems.
‘Optimizavimo’ principo taikymas.
Nuobaudos u poveikio maksimali• leistin• dyd i•
viršijimus.

Operatyvin•s Apsaugos Principai

Dalyviai

Finansiniai Aspektai

•
•
•

•

•

•
•
•

Imtis priemoni• suma inti poveik•
Pateikti pagr•st• poveikio •vertinimo metodik•
•kurti medicinin•s prie i•ros veikl• paveiktiems
dirbantiesiems.
•gyvendinti šalies u duotis d•l paveikt• dirban•i•j•
apsaugos.
Palaikyti operatyvin• apsaug• studentams ir
mokiniams
Sudaryti ir tikrinti nacionalinius bei vietinius
ekstremali• situacij• planus

•

•

U tikrinti, kad iki nustatant tvark•, dalyviai aptart•
poveikio rizikos visuomenei nustatym• ir pašalinim•.
AI tur•t• rengti pos•d ius su dirban•i•j• kolektyv•
paliestuose sektoriuose atstovais, kad informuot• apie
dirban•i•j• apsaugos operatyvines priemones ir jas aptart•.
• tai tur•t• b•ti •traukti vietos eksploatuotojai.
U tikrinti reguliarius pranešimus visuomenei apie saugos
priemones, •skaitant tas, kurios susijusios su bet kokiais
faktiškais poveikio atvejais.



•

Vyriausyb• turi teikti AI ir administracin• param•,
mokslinius patarimus d•l operatyvini• priemoni• ir
visuomen•s saugos tvarkos.
Vietos eksploatuotojai turi mok•ti u operatyvin•
tvark• apsaugti dirban•iuosius ir u aplinkos bei
visuomen•s apsaugos optimalaus lygio pasiekim• ir
palaikym• .

I.2

Radioaktyvi• atliek• perve imas

Ši direktyva taikoma perve imams tarp Valstybi• nari• ir • Bendrij• bei iš jos.
Turi b•ti paskirtos atsakingos institucijos, kurios informuot• tranzito šali• ir paskirties šalies institucijas.
•gyvendinimo aspektai
1. Šalys turi sudaryti administracin• aparat•, dokument• ir monitoringo tvark• radioaktyvi• atliek•
jud•jimo prie i•rai. Tai turi apimti leidim• išdavimo radioaktyvi• atliek• jud•jimui ir pranešim• visoms
suinteresuotoms Valstyb•ms sistem•.

I.3

Radioaktyvi• med iag• perve imas

Reglamentas 93/1493/Euratom nustato administracin• re im•, kontroliuojant• u sandarint• ar
neu sandarint• šaltini• perve im• per valstybines sienas Europos S•jungos viduje. Reglamente aprašyta
tvarka netaikoma radioaktyvioms atliekoms ir branduolin•ms skylan•ioms med iagoms.
•gyvendinimo aspektai
1. Šalys turi sudaryti administracin• aparat•, dokument• ir monitoringo tvark• radioaktyvi• med iag•
jud•jimo prie i•rai. Tai turi apimti leidim• išdavimo radioaktyvi• med iag• jud•jimui sistem• ir
•sipareigojim• registruoti perve an•ias •mones.

I.4

em•s •kio produkt• importas po •ernobylio avarijos

Reglamentas 90/737/EEC nustato s•lygas, reguliuojan•ias em•s •kio produkt•, išaugint• tre•iosiose šalyse
po •ernobylio branduolin•s avarijos, import•.
Jis nustato maksimalius leistinus radioaktyvaus
u terštumokr•stumo dyd ius ribotam produkt• skai•iui.

•gyvendinimo aspektai
1. Šalys turi nustatyti administracin•, monitoringo ir vykdymo tvark•, kad u tikrint• atitikim• reglamente
nustatytiems maksimaliems leistiniems dyd iams.
2. Atsakingos radiacin•s apsaugos institucijos tur•t• koordinuoti savo veiksmus su ministerijomis,
atsakingomis u prekyb• ir em•s •k•. Iš paveikt• •kio sektori• tur•t• b•ti reikalaujama •sigyti matavimo
prietaisus.
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I.5

Branduolin•s avarijos atveju u teršti maisto produktai

Reglamentas 87/3954/Euratom •veda tvark•, pagal kuri• nustatomi maksimal•s leistini maisto produkt•,
kurie gali b•ti pateikti rinkai po branduolin•s avarijos, radiacinio u terštumo dyd iai.
•gyvendinimo aspektai
1. Šalys tur•t• paskirti atsakingas institucijas sudaryti ir •gyvendinti potencialiai paveikt• maisto produkt•
ir pašar• monitoringo program•, kad b•t• laikomasi nustatyt• dyd i• atitikimo lygi•.
( r. I.4 paaiškinimus).

I.6

Radiacin• apsauga, susijusi su poveikiu medicinoje

Direktyva 97/43/Euratom, pakei•ianti Direktyv• 84/466/Euratom, yra dukterin• direktyva Pagrindini•
Saugos Norm• Direktyvai 96/29/Euratom.
Ji nustato konkre•ias sveikatos apsaugos taisykles
jonizuojan•io spinduliavimo poveikiui medicinoje. Ji neapima medicinos personalo radiacin•s apsaugos.
Pagrindin•s nuostatos yra: su šia veikla susijusio medicinos personalo kvalifikacijos reikalavimai,
reikalavimai radiologin•s •rangos naudojimui (priimtinumo tikrinimas, grie ta prie i•ra, kokyb•s
u tikrinimas), rašytiniai protokolai kiekvienam radiologin•s praktikos tipui, medicinin•s fizikos ekspert•
vaidmuo.

•gyvendinimo aspektai
1. Tur•t• b•ti •kurta inspekcijos •staiga, kuri steb•t•, kad poveikis medicinoje b•t• neatsiejamas nuo ger•
radiacini• apsaugos s•lyg•. Radiologin•s •rangos priimtinumo kriterijai turi b•ti patvirtinti atsaking•
institucij•.
2. Tur•t• b•ti sudarytos mokymo programos medicinos personalui, medicinin•s fizikos ekspertams ir
inspektoriams.

I.7

Informacija Visuomenei

Pagal Direktyv• 98/618/Euratom Valstyb•s nar•s privalo teikti dviej• r•ši• informacij• apie ekstremali•
radiologin• situacij•, kad gyventojai gal•t• atitinkamai elgtis: •prastomis s•lygomis išankstin• informacija
apie elges• ekstremalios situacijos atveju turi b•ti teikiama tiems gyventojams, kurie •traukti • ekstremali•
situacij• plan•; skubi informacija turi b•ti teikiama tiems gyventojams, kurie paveikiami radiologin•s
ekstremalios situacijos atveju.

•gyvendinimo aspektai
1. • vietinius ir nacionalinius radiologini• ekstremali• situacij• planus turi b•ti •trauktos visuomen•s
informavimo priemon•s.
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2. Atsakingos institucijos turi parengti ir skleisti išankstin• informacij• apie sveikatos apsaugos priemones
ir veiksmus, kuri• reikia imtis radiologin•s ekstremalios situacijos atveju.
3. Branduolini• •rengini• eksploatuotojai bei vietin• vald ia tur•t• vienytis organizuojant ir platinant
informacij•.

I.8

Dirban•i•j• Išor•je Radiacin• Apsauga

Direktyva 90/641/Euratom d•l operatyvin•s dirban•i•j• išor•je, kuriems gresia jonizuojan•io spinduliavimo
poveikis j• veiklos metu kontroliuojamose teritorijose, apsaugos siekiama u tikrinti, kad dirbantieji išor•je
gaut• to paties lygio apsaug• kaip ir paveikti dirbantieji, tiesiogiai •darbinti vietose branduolini• ir
radiologini• •rengini• eksploatuotoj•. Dirbantysis išor•je yra tas, kur• •darbina išor•je esanti •mon•, bet
kuri dirba branduolini• ir radiologini• •rengini• eksploatuotoj• atsakomyb•je esan•iose vietose.
Keitimasis informacija, kaip nustatyta Direktyvoje, reikalingas tarp išorin•s •mon•s ir eksploatuotojo prieš
pradedant kiekvien• darb•. Apibr• iamas sveikatos ir saugos pareig• paskirstymas tarp išorin•s •mon•s ir
eksploatuotojo (pvz., informacija ir instrukcijos dirbantiesiems išor•je).
Reikalaujama, kad dirbantysis išor•je nešiot•si radiacijos magnetin• kortel• ar knygel• su asmens ir
poveikio monitoringo duomenimis (direktyvos I Priede apibr• ti duomenys). Poveikio duomenys turi b•ti
nedelsiant atnaujinami po kiekvieno darbo. Dirbantieji, kurie vyksta • darb• per sien• • kit• valstyb•, turi
nešiotis asmens dokument•.

•gyvendinimo aspektai
1. Atsakingos institucijos tur•t• u tikrinti, kad b•t• aiškiai apibr• tas ir taikomas atsakomyb•s
pasidalijimas tarp išorin•s •mon•s ir eksploatuotoj•.
2. Individualias monitoringo magnetines korteles ar knygeles turi išduoti atsakingos institucijos.
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1 PRIEDAS
KAIP AIŠKINTI ES APLINKOS APSAUGOS
TEIS•S AKTUS
•vadas
Visuose teis•s aktuose yra standartin•s strukt•ros ir s•vokos, • kurias reikia atsi velgti, jeigu juos norima
teisingai suprasti ir aiškinti. Kai kurie ši• bruo • yra formal•s (pvz. jie leid ia atpa inti teis•s aktus), o kai
kurie yra esminiai ir veikia teis•s akt• aiškinim•. Ta•iau ES teis•s akt• strukt•ra susideda iš t• pa•i•
element•:
• Pavadinimo
• Kompetencijos
• Deklaratyviosios dalies
• Esmini• nuostat•
• •sigaliojimo datos

1.1

Pavadinimas

Teis•s akt• pavadinimas turi kelet• element•. Jis parodo institucij•, kuri pri•m• š• dokument• (Taryba ir
Parlamentas, bendru sprendimu, arba Taryba ar Komisija, kaip gali pasitaikyti) ir dokumento tip•
(reglamentas, direktyva ar sprendimas). Jis suteikia dokumentui informacin• numer•, susidedant• iš trij•
element• - met•, eil•s numerio ir Sutarties, pagal kuri• dokumentas buvo priimtas (aplinkos apsaugos teis•s
akt• atveju tai paprastai bus EB Sutartis). Pavadinimas taip pat •vardija dokument• pagal dat•, kada jis
buvo priimtas, ir trump• dokumento turinio aprašym•. (Praktiškai dokumentai paprastai atpa •stami pagal
j• informacin• numer• ir nuorod• • Official Journal of the European Union, kuriame jie spausdinami,
puslap•.)

1.2

Kompetencija

Paskui dokumente bus nurodytas jo pri•mimo teisinis pagrindas ir panaudota tvarka. Taip yra tod•l, kad
egzistuoja ES teis•s principas, jog institucijos gali veikti tik pagal t• kompetencij•, kuri• joms suteikia
Sutartis, ir laikydamosios teising• proced•rini• reikalavim•. Dauguma aplinkos apsaugos teis•s akt•
priimami naudojant ypating• kompetencij•, kuri• suteikia 130s straipsnis, bet senesni teis•s aktai ir
dabartiniai teis•s aktai, kurie, kaip manoma, pirmiausiai susij• su prekybos tarp Valstybi• nari• s•lygomis,
o aplinkos apsaugos reikalais tik tarp kitko, vietoj to grind iami 100 arba 100a straipsniu.
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1.3

Deklaratyvioji dalis

Po pareiškimo apie kompetencij•, kuria remiamasi (kuris lietuviškame tekste prasideda od iu
‘Atsi velgiant…’), eina keletas deklaratyviosios dalies punkt• (kurie lietuviškame tekste prasideda od iu
‘Kadangi…’). Ši deklaratyvioji dalis paaiškina teis•s akt• kilm• ir j• siekius bei tikslus. Tod•l ji yra svarbi
toliau einan•io teis•s akto supratimui.
Deklaratyviosios dalies punkt• skai•ius priklauso nuo konkretaus teis•s akto sud•tingumo ir ilgumo.
Ta•iau reik•t• pasteb•ti, kad tokiu dokumento sudarymo stiliumi siekiama vis• š• •vadin• skirsn• (t.y.
kompetencijos išd•stym• ir deklaratyvi•j• dal•) padaryti vienu ilgu sakiniu. Tai gali apsunkinti teksto
supratim•, nors kiekvienas deklaratyviosios dalies punktas skirtas aprašyti atskir• dalyk•.

1.4

Esmin•s nuostatos

Esmin•s nuostatos skirstomos • straipsnius. Paprastai • angin•s nuostatos apibr• ia teis•s aktuose
vartojamas s•vokas ir aprašo bendruosius •sipareigojimus bei apibr• imus.
Svarbu, kad direktyv• •gyvendinan•iame nacionaliniame teis•s akte b•t• naudojami tie patys apibr• imai
kaip ir direktyvoje. Taip šie išlaikys savo ypating• Europos S•jungos reikšm• po j• •traukimo •
nacionalinius •statymus. Neleid iama, kad nacionalin•s t• pa•i• s•vok• vartojimo prasm•s tur•t• poveik• ES
s•vokos taikymui.
Toliau straipsniai aprašo konkre•ias nuostatas, o šios gali b•ti skirstomos dalimis, kad b•t• lengviau sekti
teksto prasm•. Ypa• techniniai dalykai (pvz., moksliniai s•rašai, augal• ir gyv•n• kategorijos ir reikšmi•
s•rašai) gali b•ti aprašomi atskirai, prieduose, kad b•t• lengviau sekti tekst•.
Paprastai yra daroma taip, kad, nepriklausomai nuo naudojamos teis•s akto formos (t.y. reglamentas,
direktyva ar sprendimas), pa•ioms Valstyb•ms nar•ms paliekama spr•sti pagal savo nacionalinius
•statymus d•l reikiam• administracini• nuostat• ir nuostat• apie vykdym• ir nuobaudas •vedimo. Kitaip
tariant, atitinkama nuostata ES teis•s akte galima tiesiog pareikšti, kad Valstyb•s nar•s turi imtis reikiam•
priemoni• u tikrinti atitikim• ES teis•s akt• reikalavimams, nenurodant, kokios tai turi b•ti konkre•ios
priemon•s.

1.5

•sigaliojimas

Direktyvos atveju dokumentas baigsis straipsniu, reikalaujan•iu, kad Valstyb•s nar•s •sivest• •statymus,
po•statyminius aktus ir administracines nuostatas, reikalingas •gyvendinti direktyv• iki nurodytos datos inomos kaip perk•limo data. Šiame straipsnyje paprastai bus reikalaujama, kad Valstyb•s nar•s pranešt•
Komisijai apie tuos ingsnius, kuri• jos •m•si direktyvai •gyvendinti. Kiti galutiniai terminai konkretiems
veiksmams, tokiems kaip taršos iš esam• pramon•s •moni• ma inimas ar aplinkos kokyb•s norm•
•gyvendinimas, gali b•ti nustatyti atskirai straipsniuose, aprašan•iuose tuos veiksmus. Jie inomi kaip
‘•gyvendinimo datos’.
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1.6

Teis•s akt• •vairiomis kalbomis problema

Vienas Europos S•jungos teis•s akt• sunkumas yra tas, kad jie turi veikti 11 oficiali• kalb• (kadangi visos
Valstyb•s nar•s turi teis• gauti dokumentus, ypa• teis•s aktus, savo kalba).
Teismas tvirtai laikosi numon•s, kad atskiros nuostatos tur•t• b•ti aiškinamos taip, jog b•t• pasiekti išd•styti
teis•s akt• tikslai apskritai, o siaur•, pa odini• aiškinim• tur•t• b•ti nepaisoma, jeigu jie prieštaraut• tiems
tikslams. Taigi ES teis•s aktus reik•t• skaityti atsi velgiant • kontekst•, kuriame teis•s aktai atsiranda, o ne
kaip izoliuot• tekst•.
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7+((19,5210(17$/$&48,6
LQIRUFH0DUFK
This survey of EU environmental legislation in force by 6 March 1998 updates the list in Annex 2
to the ‘Guide to Approximation of European Union Environmental Legislation’ from July 1997.

Two new sectors: « -&OLPDWHFKDQJH » and «.&LYLOSURWHFWLRQ» have been added to the
sectors « A-I » found in the Guide.

For easy reference the survey also includes policy documents and international environmental
conventions of relevance for the Associated Countries, which were not included in the Guide.
These documents are listed in two new chapters : « 3 3ROLF\ » and « ; ,QWHUQDWLRQDO FR
RSHUDWLRQ »

Pieces of environmental legislation for which other Commission services than DG XI have the
principal responsibility are put in square brackets.

A number of Council and Commission GHFLVLRQV, which were not included in Annex 2 to the
Guide, have been included in this survey. In chapter “, 1XFOHDU 6DIHW\ DQG 5DGLDWLRQ
3URWHFWLRQ” a reference to provisions on health and safety in the EURATOM Treaty has also
been included.

$

+25,=217$/



1RQ:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
'LUHFWLYHV

• (QYLURQPHQWDOLPSDFWDVVHVVPHQW((&
DPHQGHGE\(&
• (QYLURQPHQWDOLQIRUPDWLRQ((&
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• 5HSRUWLQJ((&
'HFLVLRQ((&4XHVWLRQQDLUHRQZDVWH
'HFLVLRQ(&4XHVWLRQQDLUHRQDLUSROOXWLRQ
'HFLVLRQ(&([FKDQJHRILQIRUPDWLRQRQDLUTXDOLW\
'HFLVLRQ(& 4XHVWLRQQDLUHRQZDVWH
5HJXODWLRQV

• (XURSHDQ(QYLURQPHQW$JHQF\((&
• /,)(((&
amended by EC/1404/96



:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
none

%
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1RQ:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
'LUHFWLYHV
• $LU4XDOLW\)UDPHZRUN(&
LQFOXGLQJROGHUGLUHFWLYHV WREHUHSODFHGE\QHZUHTXLUHPHQWVXQGHUWKH
IUDPHZRUNGLUHFWLYH 
62DQGSDUWLFXODWHV((&
DPHQGHGE\((&DQG((&

/HDG((&
DPHQGHGE\((&

1LWURJHQR[LGH((&,
DPHQGHGE\DQG((&
• 7URSRVSKHULF2]RQH3ROOXWLRQ((&
5HJXODWLRQV
none
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:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
'LUHFWLYHV

• [(PLVVLRQVIURPPRWRUYHKLFOHV((&,
DPHQGHGE\((&((&((&((&((&
((&((&((&((&((&((&
((&DQG((& ]$XWR2LOSURSRVDO&20   &2'
• [(PLVVLRQVIURPGLHVHOHQJLQHVVRRW((&
DPHQGHGE\((&DQG(&]
• [(PLVVLRQVIURPGLHVHOHQJLQHV((&
DPHQGHGE\((&DQG((&]
• [(PLVVLRQVIURPPRWRUYHKLFOHVURDGZRUWKLQHVVWHVWIRUHPLVVLRQV((&]
• 92&HPLVVLRQVIURPVWRUDJHDQGWUDQVSRUWRISHWURO(&
• */HDGFRQWHQWRISHWURO((&
DPHQGHGE\((&

•

6XOSKXUFRQWHQWRIOLTXLGIXHOV((&
UHSODFLQJ((&

•

(PLVVLRQVIURPQRQURDGPRELOHPDFKLQHU\(&

3URSRVDO RQ WKH TXDOLW\ RI SHWURO DQG GLHVHO IXHO &20    &2'    $XWR
2LO

 7KH SURSRVHG GLUHFWLYH RQ WKH TXDOLW\ RI SHWURO DQG GLHVHO IXHO &20    &2'  ZLOO
UHSODFH ((& DQG WKH OLPLW YDOXHV IRU VXOSKXU FRQWHQW LQ GLHVHO IXHO  IRU URDG YHKLFOHV
IRXQGLQ((&

5HJXODWLRQV
none
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1RQ:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
'LUHFWLYHV

• :DVWHIURPWKHWLWDQLXPGLR[LGHLQGXVWU\((&
DPHQGHGE\((&DQG((&
UHODWHGGLUHFWLYHV
3URFHGXUHVIRUWKHVXUYHLOODQFHRIWLWDQLXPGLR[LGHLQGXVWU\
((&
+DUPRQLVDWLRQRIUHGXFWLRQSURJUDPPHV((&
•

•

0XQLFLSDOZDVWHLQFLQHUDWLRQIRUQHZLQVWDOODWLRQV((&,
0XQLFLSDOZDVWHLQFLQHUDWLRQH[LVWLQJLQVWDOODWLRQV((&
+D]DUGRXVZDVWHLQFLQHUDWLRQ((&
'HFLVLRQ(&
'HFLVLRQ(&
3URSRVDOIRUDGLUHFWLYHRQ/DQGILOORIZDVWH &20   ILQDO

5HJXODWLRQV
none



:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
'LUHFWLYHV

• 'LVSRVDORIZDVWHRLOV((&
DPHQGHGE\((&DQG((&
• :DVWH)UDPHZRUNGLUHFWLYH((&
DPHQGHGE\((&DQG((&
'HFLVLRQ((&
'HFLVLRQ(&
'HFLVLRQ(&
• 'LVSRVDORI3&%VDQG3&7V(&
• +D]DUGRXVZDVWH((&
DPHQGHGE\(&
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'HFLVLRQ(&
• 6HZDJHVOXGJHDQGVRLO((&
DPHQGHGE\((&
• %DWWHULHV((&
DPHQGHGE\((&
• 3DFNDJLQJZDVWH(&
'HFLVLRQ(&
'HFLVLRQ(&
5HJXODWLRQV

• 6XSHUYLVLRQRIVKLSPHQWRIZDVWH((&
DPHQGHGE\(&
'HFLVLRQ(&
'HFLVLRQ(&
'HFLVLRQ(&
'HFLVLRQ(&

':DWHUTXDOLW\


1RQ:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
'LUHFWLYHV
3URSRVHG:DWHU4XDOLW\)UDPHZRUN'LUHFWLYH &20  ±ILQDO
• 8UEDQZDVWHZDWHU((&
5HODWHGGHFLVLRQ((&
• 1LWUDWHV((&
• 'DQJHURXVVXEVWDQFHVWRWKHDTXDWLFHQYLURQPHQW((&
LQFOXGLQJ³GDXJKWHU´GLUHFWLYHVDOODPHQGHGE\((&
0HUFXU\GLVFKDUJHVIURPFKORUDONDOLLQGXVWULHV((&
&DGPLXPGLVFKDUJHV((&
2WKHUPHUFXU\GLVFKDUJHV((&
+&+GLVFKDUJHV((&
/LVWRQHVXEVWDQFHV((&
DPHQGHGE\((&DQG((&
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• %DWKLQJZDWHU((&

• 'ULQNLQJZDWHU((&
DPHQGHGE\((&
• *6XUIDFHZDWHUIRUWKHDEVWUDFWLRQRIGULQNLQJZDWHU((&
DPHQGHGE\((&DQG((&
'HFLVLRQ((&RQFRPPRQSURFHGXUHVIRUH[FKDQJHRILQIRUPDWLRQ
$PHQGHGE\GHFLVLRQV((&((&DQG((&
• 0HDVXUHPHQWDQGVDPSOLQJRIGULQNLQJZDWHU((&
DPHQGHGE\((&
•

*URXQGZDWHU((&
DPHQGHGE\((&

•

)LVKZDWHU((&
DPHQGHGE\((&

•

6KHOOILVKZDWHU((&
amended by 91/692/EEC

ZLOOEHLQFRUSRUDWHGLQWKHSURSRVHG:DWHU4XDOLW\)UDPHZRUN'LUHFWLYH &20  
5HJXODWLRQV
none



:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
none

(

1DWXUHSURWHFWLRQ



1RQ:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
'LUHFWLYHV

• +DELWDWV((&
UHODWHGGHFLVLRQ(&
• :LOGELUGV((&
DPHQGHGE\((&((&((&DQG(&
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• 6NLQVRIVHDOSXSV((&
DPHQGHGE\((&DQG((&
5HJXODWLRQV

• (QGDQJHUHGVSHFLHV(&
DPHQGHGE\UHJXODWLRQV(&DQG(&

LPSOHPHQWHGE\UHJXODWLRQV(&DQG(&
DPHQGHGE\UHJXODWLRQ(&
• ,PSRUWRIZKDOHV((&
• [3URWHFWLRQRIWKH$QWDUFWLF((&]
• /HJKROGWUDSV((&
implePHQWHGE\(&
• [3URWHFWLRQRIIRUHVWVDJDLQVWDWPRVSKHULFSROOXWLRQ((&
DPHQGHGE\((&((&((&((&(&
(&(&DQG(&]
• [3URWHFWLRQRIIRUHVWVDJDLQVWILUH((&
DPHQGHGE\((&(&DQG(&]



:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
none

)

,QGXVWULDOSROOXWLRQFRQWURODQGULVNPDQDJHPHQW



1RQ:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
'LUHFWLYHV

•

$LUSROOXWLRQIURPLQGXVWULDOSODQWV((&
DPHQGHGE\((&

• /DUJHFRPEXVWLRQSODQWV((&
DPHQGHGE\(&
• ,QWHJUDWHG3ROOXWLRQ3UHYHQWLRQDQG&RQWURO,33&(&
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• 6HYHVR&RQWURORIPDMRUDFFLGHQWKD]DUGV(&
UHSODFLQJ((&DPHQGHGE\((&((&DQG((&
3URSRVHG'LUHFWLYHRQLQGXVWULDOHPLVVLRQVRI92&VROYHQWV&20  ILQDO
ZLOOEHUHSODFHGE\WKH,33&'LUHFWLYH(&
5HJXODWLRQV

• 5HJXODWLRQRQ(FR/DEHO((&
'HFLVLRQVRQHFRODEHOFULWHULDIRU
'LVKZDVKHUV((&
6RLOLPSURYHUV((&
7RLOHWSDSHU((&
3DSHUNLWFKHQUROOV((&
/DXQGU\GHWHUJHQWV((&
6LQJOHHQGHGOLJKWEXOEV((&
,QGRRUSDLQWVDQGYDUQLVKHV((&
%HGOLQHQDQG7VKLUWV((&
'RXEOHHQGHGOLJKWEXOEV((&
:DVKLQJPDFKLQHV((&
&RS\LQJSDSHU((&
5HIULJHUDWRUV((&
7LVVXHSDSHU(&
RWKHUUHODWHGGHFLVLRQV
((&
((&
(&
• 5HJXODWLRQRQ(0$6((&
UHODWHGGHFLVLRQV
(&
(&



:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
none

*

&KHPLFDOVDQG*HQHWLFDOO\0RGLILHG2UJDQLVPV



1RQ:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
'LUHFWLYHV
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• $QLPDOH[SHULPHQWV((&
'HFLVLRQ((&
• [*RRGODERUDWRU\SUDFWLFH((&
UHODWHGGLUHFWLYH((&RQLQVSHFWLRQ
DQGGHFLVLRQ((&]
•

*02VFRQWDLQHGXVH((&
DPHQGHGE\(&
UHODWHGGHFLVLRQ
((&

• $VEHVWRV((&
$PHQGHGE\GLUHFWLYH((&
5HJXODWLRQV
none



:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
'LUHFWLYHV

• &ODVVLILFDWLRQSDFNDJLQJDQGODEHOOLQJRIGDQJHURXVVXEVWDQFHV((&
DPHQGHGE\((&(&&((&((&((&
((&((&((&((&((&((&
((&((&((&((&((&((&
((&((&((&((&((&((&
((&((&((&((&((&((&((&
((&(&(&(&
UHODWHGGHFLVLRQ((&
• [&ODVVLILFDWLRQODEHOOLQJDQGSDFNDJLQJRIGDQJHURXVSUHSDUDWLRQV((&
DPHQGHGE\((&((&((&((&((&
((&((&]
• [5HVWULFWLRQVRQWKHPDUNHWLQJDQGXVHRIFHUWDLQGDQJHURXVVXEVWDQFHVDQG
SUHSDUDWLRQV((&
DPHQGHGE\((&((&((&((&((&
((&((&((&((&((&((&
((&((&(&(&(&(&DQG(&
(&]
• *02VGHOLEHUDWHUHOHDVH((&
DPHQGHGE\(&(&
UHODWHGGHFLVLRQV
((&
((&
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((&
((&
((&
(&
(
(&
(&
(&
(&
(&
 (&
(&
(&
• ['HWHUJHQWV((&
DPHQGHGE\((&DQG((&
UHODWHGGLUHFWLYHRQWHVWLQJWKHELRGHJUDGDELOLW\((&]
• [7UDQVSRUWRIGDQJHURXVJRRGVE\URDG(&]
• 3ODFLQJRQWKHPDUNHWRIELRFLGDOSURGXFWV&(

5HJXODWLRQV

• ([LVWLQJVXEVWDQFHV((&

UHODWHGUHJXODWLRQV

3ULQFLSOHVIRUWKH(YDOXDWLRQRI5LVNV(&
)LUVWOLVWRISULRULW\VXEVWDQFHV(&
6HFRQGOLVWRISULRULW\VXEVWDQFHV(&
'HOLYHU\RILQIRUPDWLRQRQH[LVWLQJVXEVWDQFHV(&
7KLUGOLVWRISULRULW\VXEVWDQFHV(&
• ,PSRUWDQGH[SRUWRIGDQJHURXVFKHPLFDOV((&
• 2]RQHGHSOHWLQJVXEVWDQFHV(&

136

+

1RLVHIURPYHKLFOHVDQGPDFKLQHU\



1RQ:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
none



:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
'LUHFWLYHV

• [0RWRU9HKLFOHV((&
DPHQGHGE\((&((&((&((&((&
((&((&((&DQG(&]
• [0RWRUF\FOHV((&
DPHQGHGE\((&DQG((&]
• &RQVWUXFWLRQSODQWHTXLSPHQW IUDPHZRUN ((&
DPHQGHGE\((&DQG((&
• 6XEVRQLFDLUFUDIW((&
DPHQGHGE\((&Subsonic jet aeroplanes, 89/629/EEC
• /LPLWDWLRQRIWKHRSHUDWLRQVRIDHURSODQHV((&
• ((&W\SHDSSURYDOIRUFRQVWUXFWLRQSODQWDQGHTXLSPHQW((&
• &RPSUHVVRUV((&
DPHQGHGE\((&
• 7RZHUFUDQHV((&
DPHQGHGE\((&
• :HOGLQJJHQHUDWRUV((&
DPHQGHGE\((&
• 3RZHUJHQHUDWRUV((&
DPHQGHGE\((&
• &RQFUHWHEUHDNHUV((&
DPHQGHGE\((&
• /DZQPRZHUV((&
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DPHQGHGE\((&((&DQG((&
• +\GUDXOLFH[FDYDWRUV((&
DPHQGHGE\((&DQG(&
• +RXVHKROGDSSOLDQFHV((&

5HJXODWLRQV
none

,1XFOHDUVDIHW\DQG5DGLDWLRQ3URWHFWLRQ


7UHDW\HVWDEOLVKLQJWKH(XURSHDQ$WRPLF(QHUJ\&RPPXQLW\
($(&(XUDWRP 
• 7LWOHWZRSURYLVLRQIRUWKHHQFRXUDJHPHQWRISURJUHVVLQWKHILHOGRIQXFOHDU
HQHUJ\FKDSWHU,,,+HDOWKDQGVDIHW\DUWLFOHVDQG



1RQ:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
'LUHFWLYHV

• 5DGLDWLRQSURWHFWLRQUHODWHGWRPHGLFDOH[SRVXUHV(85$720
• ,QIRUPDWLRQRIWKHSXEOLF(85$720
• 5DGLDWLRQSURWHFWLRQRIRXWVLGHZRUNHUV(85$720

5HJXODWLRQV
none



:KLWH3DSHUOHJLVODWLRQ
'LUHFWLYHV

• 6KLSPHQWVRIUDGLRDFWLYHZDVWH(85$720
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VXSSOHPHQWHGE\GHFLVLRQ(85$720
• %DVLF6DIHW\6WDQGDUGV(85$720
UHODWHGGHFLVLRQRQHDUO\H[FKDQJHRILQIRUPDWLRQLQFDVHRIDUDGLRORJLFDO
HPHUJHQF\(85$720

5HJXODWLRQV

• 0D[LPXPSHUPLWWHGOHYHOVRIUDGLRDFWLYHFRQWDPLQDWLRQRIIRRGVWXIIVIROORZLQJD
UDGLRORJLFDOHPHUJHQF\(85$720
DPHQGHGE\(85$720
UHODWHGUHJXODWLRQV
(85$720
(85$720
(85$720
• ,PSRUWVRIDJULFXOWXUDOSURGXFWVIROORZLQJWKH&KHUQRE\O$FFLGHQW((&
DPHQGHGE\(&DQG(&
• 6KLSPHQWVRIUDGLRDFWLYHVXEVWDQFHV(85$720

-&OLPDWHFKDQJH
• 0RQLWRULQJ PHFKDQLVP  IRU &RPPXQLW\ &2 DQG RWKHU JUHHQKRXVH JDV
HPLVVLRQV, Council decision 93/389/EEC

.&LYLOSURWHFWLRQ
• &RPPXQLW\ DFWLRQ SURJUDPPH LQ WKH ILHOG RI FLYLO SURWHFWLRQ, Council decision
98/22/EC
• 6WUHQJWKHQLQJ &RPPXQLW\ FRRSHUDWLRQ RQ FLYLO SURWHFWLRQ resolution of the
Council and the representatives of the Governments of the Member States, meeting
within the Council, of 31 October 1994, OJC 313 10. 1. 94

• [6LQJOH(XURSHDQHPHUJHQF\FDOOQXPEHUCouncil decision 91/396/EEC]
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• &RPPXQLW\ LQIRUPDWLRQ V\VWHP IRU WKH FRQWURO DQG UHGXFWLRQ RI SROOXWLRQ
FDXVHGE\K\GURFDUERQVGLVFKDUJHGDWVHDCouncil decision 86/85/EEC
DPHQGHGE\&RXQFLOGHFLVLRQ((&

• $GYLVRU\ &RPPLWWHH RQ WKH FRQWURO DQG UHGXFWLRQ RI SROOXWLRQ  FDXVHG E\
K\GURFDUERQVGLVFKDUJHGDWVHDCommission decision 80/686/EEC,
DPHQGHGE\GHFLVLRQ((&DQGGHFLVLRQ((&

• 6WUHQJWKHQLQJ &RPPXQLW\ FRRSHUDWLRQ RQ FLYLO SURWHFWLRQ, resolution of the
Council and the representatives of the governments of the Member States, meeting
within the Council of 31 October 1994, 94/C, OJ 313/01.

• &RPPXQLW\ FRRSHUDWLRQ RQ FLYLO SURWHFWLRQ resolution of the Council and the
representatives of the governments of the Member States, meeting within the
Council of 23 November 1993, 90/C, OJ 315/01.

• ,PSURYLQJPXWXDODLGEHWZHHQ0HPEHU6WDWHVLQWKHHYHQWVRIDQDWXUDORUPDQ
PDGHGLVDVWHUresolution of the Council and the representatives of the governments
of the Member States, meeting within the Council of 23 November 1993, 90/C, OJ
315/02.

• 1HZGHYHORSPHQWVLQ&RPPXQLW\FRRSHUDWLRQRQFLYLOSURWHFWLRQResolution of
the Council and the representatives of the governments of the Member States,
meeting within the Council of 13 February 1989, 89/C, OJ 44/03.

• ,QWURGXFWLRQ RI &RPPXQLW\ FRRSHUDWLRQ RQ FLYLO SURWHFWLRQ resolution of the
Council and the representatives of the governments of the Member States, meeting
within the Council of 25 June 1987, 87/C, OJ 176/01.

33ROLF\
WK

•  (QYLURQPHQWDO$FWLRQ3URJUDPPH, Resolution by Council and representatives
of Member States of 1 February 1993, OJ C 138 17.05.93, p/1

• &RPPXQLW\ DFWLRQ SURJUDPPH WR SURPRWH HQYLURQPHQWDO 1*2V, Council
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decision 97/872/EC

• &RPPXQLW\ VWUDWHJ\ RQ ZDVWH PDQDJHPHQW  Council resolution of 24 February
1997, OJ C 076 11.03.97, p.1

•

5HXVHRIZDVWHSDSHUDQGXVHRIUHF\FOHGSDSHU Council recommendation of 3
December 1981, 81/972/EEC

• (QYLURQPHQWDODJUHHPHQWV, Council resolution of 7 Oct. 1997, OJ C 321 22.10.97,
p.6

• (QYLURQPHQWDODJUHHPHQWV Commission recommendation, 96/733/EC

• *URXQGZDWHU SURWHFWLRQ, Council resolution of 20 February 1995, OJ C049
28.02.95.,p.1

• &RVW DOORFDWLRQ DQG DFWLRQ E\ SXEOLF DXWKRULWLHV RQ HQYLURQPHQWDO PDWWHUV,
Council recommendation 75/436/EURATOM. ECSC,EEC of 3 March 1975

• 5HQHZDORI&RPPXQLW\DFWLRQSODQRQUDGLRDFWLYHZDVWH, Council resolution of
15 June 1992, OJ C 158 25.06.92, p.3

• 5DGLRDFWLYH ZDVWH PDQDJHPHQW Council resolution of 19 December 1994 OJ C
379 31.12.94, p.1

• 3URWHFWLRQ DJDLQVW LQGRRU H[SRVXUH WR UDGRQ, Commission recommendation,
90/143/EURATOM

• (& DFWLRQ SURJUDPPH RQ WKH FRQWURO DQG UHGXFWLRQ RI SROOXWLRQ FDXVHG E\
K\GURFDUERQV GLVFKDUJHG DW VHD, Council resolution of 26 June 1978, OJ C
162.08.78, p.1

• ,PSURYLQJ PXWXDO DLG EHWZHHQ 0HPEHU 6WDWHV LQ WKH HYHQW RI QDWXUDO RU
WHFKQRORJLFDO GLVDVWHUV, resolution of Council and representatives of Member
States of 8 July 1991, OJ C 198 27.07.91,p.1
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• &RPPXQLW\ DFWLRQ SURJUDPPH WR FRPEDW SROOXWLRQ E\ FDGPLXP,
resolution of 25 January 1988, OJ C 030 04.02.88. p.1

Council

• )XWXUH &RPPXQLW\ SROLF\ FRQFHUQLQJ WKH (XURSHDQ FRDVWDO ]RQH Council
resolution of 25 February 1992, OJC 059. 06. 03. 92

• &RPPXQLW\VWUDWHJ\IRULQWHJUDWHGFRDVWDO]RQHPDQDJHPHQW, Council resolution
of 6 May 1994, OJ C 135 18.05.94, p. 2

• 2Q WKH DSSOLFDWLRQ RI $UW  RI WKH (XUDWRP 7UHDW\,
recommendation, 91/4/EURATOM

Commission

• 7HFKQRORJLFDOSUREOHPVRIQXFOHDUVDIHW\ Council resolution of 22 July 1975, OJ.
NO. C185, 14/08/1975, p.0001-0002

• 7HFKQRORJLFDO SUREOHPV RI QXFOHDU VDIHW\ Council resolution of 18 June 1992,
OJ. NO. C172, 08/07/1992, p.0002-0003

;,QWHUQDWLRQDOFRRSHUDWLRQ
•

&RQYHQWLRQ RQ WKH SURWHFWLRQ RI WKH 0HGLWHUUDQHDQ 6HD DJDLQVW SROOXWLRQ
%DUFHORQD FRQYHQWLRQ  ± 3URWRFRO IRU WKH SUHYHQWLRQ  RI SROOXWLRQ RI WKH
0HGLWHUUDQHDQ6HDE\GXPSLQJIURPVKLSVDQGDLUFUDIW¶V, OJ L 240 19.09. 77,
p.3

•

3URWRFROFRQFHUQLQJFRRSHUDWLRQLQFRPEDWLQJSROOXWLRQRIWKH0HGLWHUUDQHDQ
6HD E\ RLO DQG RWKHU KDUPIXO VXEVWDQFHV LQ FDVHV RI HPHUJHQF\, OJ L 162
19.06.81, p.6

•

&RQYHQWLRQ RQ ORQJUDQJH WUDQVERXQGDU\ DLU SROOXWLRQ ± 5HVROXWLRQ RQ ORQJ
UDQJHWUDQVERXQGDU\DLUSROOXWLRQ. OJ L 171 27.06.81. p. 13

•

&RQYHQWLRQRQWKHFRQVHUYDWLRQRI(XURSHDQZLOGOLIHDQGQDWXUDOKDELWDWV, OJ
L 038 10.02.82, p.3
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UHODWHGGHFLVLRQ(&

•

&RQYHQWLRQ RQ WKH FRQVHUYDWLRQ RI PLJUDWRU\ VSHFLHV RI ZLOG DQLPDOV, OJ L
210 19.07.82, p.11

•

&RQYHQWLRQ RQ LQWHUQDWLRQDO WUDGH LQ HQGDQJHUHG VSHFLHV RI ZLOG IDXQD DQG
IORUD, OJ L 384 31.12.82 p. 7

•

3URWRFRO IRU WKH SURWHFWLRQ RI WKH 0HGLWHUUDQHDQ 6HD DJDLQVW SROOXWLRQ IURP
ODQGEDVHGVRXUFHV, OJ L 067 12.03.83, p. 3

•

3URWRFRO FRQFHUQLQJ 0HGLWHUUDQHDQ VSHFLDOO\ SURWHFWHG DUHDV OJL 068
10.03.84 p.36, adopted by Council decision 84/132/EEC

•

&RXQFLOGHFLVLRQRI-XQHRQWKHFRQFOXVLRQRID3URWRFROWRWKH
&RQYHQWLRQRQORQJUDQJHWUDQVERXQGDU\DLUSROOXWLRQRQORQJWHUPILQDQFLQJ
RI WKH FRRSHUDWLYH SURJUDPPH IRU PRQLWRULQJ DQG HYDOXDWLRQ RI WKH ORQJ
UDQJHWUDQVPLVVLRQVRIDLUSROOXWDQWVLQ(XURSH (0(3 ((&, OJ L 181
04.07.86, p. 1

•

3URWRFRO WR WKH  &RQYHQWLRQ RQ ORQJUDQJH WUDQVERXQGDU\ DLU SROOXWLRQ
RQ ORQJWHUP ILQDQFLQJ RI WKH FRRSHUDWLYH SURJUDPPH IRU PRQLWRULQJ DQG
HYDOXDWLRQRIWKHORQJUDQJHWUDQVPLVVLRQRIDLUSROOXWDQWVLQ(XURSH (0(3 ,
OJ L 181 04.07.86, p.2

•

&RXQFLOGHFLVLRQRI2FWREHUFRQFHUQLQJWKHFRQFOXVLRQRIWKH9LHQQD
&RQYHQWLRQIRUWKHSURWHFWLRQRIWKHR]RQHOD\HUDQGWKH0RQWUHDO3URWRFRORQ
VXEVWDQFHVWKDWGHSOHWHWKHR]RQHOD\HU((&, OJ L 297 31.10.88, p. 8

•

9LHQQD FRQYHQWLRQ IRU WKH SURWHFWLRQ RI WKH R]RQH OD\HU, OJ L 297 31.10.88,
p.10

•

0RQWUHDO3URWRFRORQVXEVWDQFHVWKDWGHSOHWHWKHR]RQHOD\HU±'HFODUDWLRQE\
WKH(XURSHDQ(FRQRPLF&RPPXQLW\, OJ L 297 31.10.88, p. 21

•

&RQYHQWLRQRQWKH,QWHUQDWLRQDO&RPPLVVLRQIRUWKH3URWHFWLRQRIWKH(OEH, OJ
L 321 23.11.91, p. 25
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•

$PHQGPHQW WR WKH 0RQWUHDO SURWRFRO RQ VXEVWDQFHV WKDW GHSOHWH WKH R]RQH
OD\HU, OJ L 377 31.12.91, p. 30

•

%DVHO&RQYHQWLRQRQWKHFRQWURORIWUDQVERXQGDU\PRYHPHQWVRIKD]DUGRXV
ZDVWHVDQGWKHLUGLVSRVDO, OJ L 039 16.02.93, p. 3
UHODWHGGHFLVLRQ(&

•

3URWRFRO WR WKH &RQYHQWLRQ RI  2FWREHU  EHWZHHQ WKH *RYHUQPHQWV RI
WKH )HGHUDO 5HSXEOLF RI *HUPDQ\ DQG WKH &]HFK DQ 6ORYDN )HGHUDO 5HSXEOLF
DQGWKH(XURSHDQ(FRQRPLF&RPPXQLW\RQWKH,QWHUQDWLRQDO&RPPLVVLRQIRU
WKH3URWHFWLRQRIWKH(OEH, OJ L 045 23.02.93, p.26

•

3URWRFRO WR WKH  &RQYHQWLRQ RQ ORQJUDQJH WUDQVERXQGDU\ DLU SROOXWLRQ
FRQFHUQLQJ WKH FRQWURO RI HPLVVLRQV RI QLWURJHQ R[LGHV RU WKHLU WUDQV
ERXQGDU\IOX[HV, OJ L 149 21.06.93, p. 16

•

&RQYHQWLRQRQELRORJLFDOGLYHUVLW\±'HFODUDWLRQV, OJ L 309 13.12.93, p. 3

•

$PHQGPHQW WR WKH 0RQWUHDO 3URWRFRO RQ VXEVWDQFHV WKDW GHSOHWH WKH R]RQH
OD\HU, OJ L 033 07.02.94, p. 13

•

8QLWHG1DWLRQV)UDPHZRUN&RQYHQWLRQRQ&OLPDWH&KDQJH – 'HFODUDWLRQV, OJ
L 073 16.03.94, p.2

•

&RQYHQWLRQ RQ WKH 3URWHFWLRQ RI WKH 0DULQH (QYLURQPHQW RI WKH %DOWLF 6HD
$UHD +HOVLQNL&RQYHQWLRQ , OJ L 073 16.03.94, p. 2

•

&RQYHQWLRQ RQ WKH 3URWHFWLRQ RI WKH 0DULQH (QYLURQPHQW RI WKH %DOWLF 6HD
$UHD +HOVLQNL&RQYHQWLRQUHYLVHGLQ , OJ L 073 16.03.94, p. 20

•

(XURSHDQ &RQYHQWLRQ IRU WKH 3URWHFWLRQ RI 9HUWHEUDWH $QLPDOV XVHG IRU
([SHULPHQWDODQGRWKHU6FLHQWLILF3XUSRVHV, 18.03.1986, Strasbourg, Council of
Europe

•

&RQYHQWLRQ RQ 7UDQVERXQGDU\ (IIHFWV RI ,QGXVWULDO $FFLGHQWV, 17.03.1992,
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Helsinki UN-ECE

•

3URWRFRO WR WKH &RQYHQWLRQ RQ /RQJUDQJH 7UDQVERXQGDU\ $LU 3ROOXWLRQ RI
RQWKHIXUWKHU5HGXFWLRQVRI6XOSKXU(PLVVLRQV, SO2 13.06.1994, Oslo

•

81&RQYHQWLRQRQWKH/DZRIWKH6HD, 10.12.1982, Montego Bay, Jamaica
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3 PRIEDAS
ATITIKIMO LENTEL•
Šiame priede pateikiamas pavyzdys nacionalini• teis•s akt• atitikimo ES teis•s aktams lentel•s, kuri gali
b•ti naudojama steb•ti atskiros direktyvos aproksimacijos eig•. Šis pavyzdys yra sud•tingesnis nei
daugelyje Valstybi• nari• naudojamas lentel•s tipas, kadangi jame pateikiamos direktyvos teksto ištraukos
ir nuorodos, ir jame parodomas kiekvieno punkto atitikimo lygio atvaizdavimas simboliais.
Da niau yra naudojama paprasta dviej• stulpeli• lentel•, kurios kairiajame stulpelyje pateikiami tik
direktyvos konkre•i• straipsni• ir kartais paragraf• numeriai, o atitinkama teisin• nuoroda • esam• pasi•lyt•
teis•s akt• pateikiama dešiniajame stulpelyje su visais paaiškinimais apie prieštaraujan•ius nacionalinius
•statymus.
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Atitikimo kiekvienam reikalavimui lygis gali b•ti pa ym•tas (labai bendrai) pagal toki• skal•:
–
tiesiogiai prieštarauja (pvz., u drausta med iaga, kuri leid iama ES rinkoje)
0
Teis•s akt• n•ra
–/+ Nacionaliniai reikalavimai neatitinka ES reikalavim• arba atitinka iš dalies
(pvz., geriamojo vandens norm•, kurios yra panašios, bet ne visai tokios pat, rinkinys)
+

Perkelta viskas.

1996 m. rugs•jo 27 d. Tarybos Direktyva d•l aplinkos oro kokyb•s vertinimo ir valdymo
ES Direktyva
Straipsnis

1 str.
2.1-10 str.
3 str.
4.1 str.

4.2 str.

4.3 str.

4.4 str.
4.5 str.
4.6 str.

•sipareigojimas
Priartinti nacionalinius •statymus, po•statyminius
aktus ir tvark•
Tikslai
Apibr• imai
Paskirti atsakingas institucijas
Komisija turi sudaryti ribini• reikšmi• ir
jautrumo slenks•i• pasiekimo tvarkarašt• I Priedo
teršalams

Komisija turi pakartotinai per i•r•ti tuos
elementus, kuriais remiasi ribin•s reikšm•s ir
jautrumo slenks•iai
Turi b•ti sudarytas matavimo kriterij• ir metod•
s•rašas bei kiti metodai aplinkos oro kokyb•s
vertinimui
Taryba gali ribinei reikšmei nustatyti laikin•
leistino nukrypimo rib•
Taryba turi priimti teis•s aktus, numatytus 4.1
str., ir nuostatas, išd•stytas 4.3 ir 4 str.
Pranešti Komisijai, jei imamasi grie tesni•
priemoni• nei 4.5 str.

Nacionaliniai teis•s aktai
Galutinis terminas

Esami

21.5.98

21.5.98
ne v•liau kaip 31.12.96
teršalams nuo 1 iki 5
pagal direktyvos 92/72/EEC 8
str. ozonui
ne v•liau kaip 31.12.97
teršalams nuo 9 iki 13

netaikoma

netaikoma

netaikoma
netaikoma
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Pasi•lyti

Atitikimas*

4.7 str.

Pranešti Komisijai, jei nustatomos ribin•s
reikšm•s ar jautrumo slenks•iai teršalams, kurie
neminimi I Priede ir kuriems netaikomos
Bendrijos nuostatos
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5 str.

Atlikti parengiam•j• aplinkos oro kokyb•s
vertinim•

6.1 str.

Vertinti aplinkos oro kokyb• remiantis ribin•mis
reikšm•mis ir jautrumo slenks•iais

6.2 str.

S•rašas zon•, kuriose matavimas privalomas 4.3
str. at vilgiu
Leidimas naudoti matavim• ir modeliavimo
metod• derin• ypatingais atvejais
Leidimas naudoti modeliavimo arba objektyvaus
vertinimo metodus nustatant dyd ius ypatingais
atvejais
•sipareigojimai teršal• matavimams
Imtis bendr•j• priemoni• u tikrinti atitikim•
ribin•ms reikšm•ms

6.3 str.
6.4 str.

6.5 str.
7.1 str.

7.2 str.

Turi b•ti pateikiamas panaudot• vertinimo
priemoni• s•rašas

7.3 str.

Sudaryti trumpalaikius veiksm• planus

8.1 str.

Sudaryti s•raš• zon•, kuriose dyd iai viršija
ribines reikšmes kartu su leistino nukrypimo riba

8.2 str.

Sudaryti s•raš• zon•, kuriose dyd iai yra tarp
ribini• reikšmi• ir ribini• reikšmi• kartu su
leistino nukrypimo riba
Parengti plan• ar program• zonoms, išvardintoms
pagal 8.1 str., kad b•t• pasiektos ribin•s reikšm•s
pagal IV Pried•
Parengti integruot• plan• zonoms, kuriose
daugiau nei 1 teršalas yra didesnis nei ribin•
reikšm• kartu su leistino nukrypimo riba

8.3 str.

8.4 str.

v•liausiai tada, kai •sigalioja
pirmoji papildoma direktyva
(4.5 str.)
v•liausiai tada, kai •sigalioja
pirmoji papildoma direktyva
(4.5 str.)

v•liausiai tada, kai •sigalioja
pirmoji papildoma direktyva
(4.5 str.)

v•liausiai tada, kai •sigalioja
pirmoji papildoma direktyva
(4.5 str.)
v•liausiai tada, kai •sigalioja
pirmoji papildoma direktyva
(4.5 str.)
v•liausiai tada, kai •sigalioja
pirmoji papildoma direktyva
(4.5 str.)
kai •sigalioja pirmoji papildoma
direktyva (4.5 str.)
kai •sigalioja pirmoji papildoma
direktyva (4.5 str.)
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8.6 str.

Valstyb•s nar•s turi konsultuotis, kai viršijama
ribin• reikšm• kartu su leistino nukrypimo riba
arba jautrumo slenkstis po didel•s taršos,
kylan•ios kitoje Valstyb•je nar•je
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9 str.
10 str.

Sudaryti s•raš• zon•, kuriose dyd iai ma esni u
ribines reikšmes
Imtis priemoni• tuo atveju, jei viršijami jautrumo
slenks•i• dyd iai

11.1-3 str.

Perduoti informacij• ir ataskaitas Komisijai

12.1 ir 2 str.

•kurti Komitet•, padedant• Komisijai, ir nustatyti
jo tvark•
Remtis direktyva nacionaliniuose teis•s aktuose
perkeliant ši• direktyv•
Praneši nacionalines nuostatas Komisijai

13 str.

I Pried.

II Pried.
III Pried.
IV Pried.

kai •sigalioja pirmoji papildoma
direktyva (4.5 str.)
v•liausiai tada, kai •sigalioja
pirmoji papildoma direktyva
(4.5 str.)
kai •sigalioja pirmoji papildoma
direktyva (4.5 str.)
netaikoma
*pri•mus teis•s akt•
*kaip •manoma grei•iau

* Pastaba: Kursyvu pateikti
galutiniai terminai n•ra aiškiai
nurodyti direktyvoje.

S•rašas atmosferos teršal•, • kuriuos reikia
atsi velgti vertinant ir valdant aplinkos oro
kokyb•
Veiksniai, • kuriuos reikia atsi velgti nustatant
ribines reikšmes ir jautrumo slenks•ius
Gair•s pasirenkant oro teršalus vertinimui
Informacija, kuri• reikia •traukti • vietines,
regionines ar nacionalines aplinkos oro kokyb•s
gerinimo programas
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4 PRIEDAS

APIBR• IMAI

Perk•limas
Ši s•voka reiškia kiekvien• •statymin•, reguliacin• ar administracin• privalom• priemon•, kurios •m•si Valstyb•s
nar•s atsakinga institucija, kad •traukt• • savo nacionalin•s teis•s tvark• •sipareigojimus, teises ir pareigas,
esan•ias ES aplinkos apsaugos direktyvose. Tokiu b•du perk•limas apima ne vien tik direktyvos od i•
atgaminim• nacionaliniuose •statymuose, bet taip pat ir kiekvien• papildom• nuostat•, toki• kaip prieštaraujan•i•
nacionalini• nuostat• pakeitimas ar anuliavimas, kas yra reikalinga norint u tikrinti, kad nacionalini• •statym•
visuma tinkamai atspind•t• direktyvos nuostatas.

Praktinis Taikymas
Praktinis taikymas apibr• iamas kaip atsaking• institucij• atliekamas ES •statym• •traukimas • atskirus
sprendimus, pavyzd iui, išduodant leidim• arba rengiant ar vykdant plan• ar program•. Nacionalin•s institucijos
ES teis•s aktus taiko tiesiogiai, jei to reikalauja reglament• ir direktyv• nuostatos. Ta•iau, teisingai perk•lus
direktyv•, ji taikoma nacionalini• perk•limo priemoni• pagalba. Jis taip pat apima infrastrukt•ros ir nuostat•,
kurios leist• atsakingoms institucijoms vykdyti savo •sipareigojimus pagal ES •statymus ir priimti atitinkamus
sprendimus, suk•rim•.

Vykdymas
Vykdymas pla•iai apibr• iamas kaip visos atsaking• institucij• priemon•s, kuriomis skatinama ar priver•iama
kitus vykdyti esamus teis•s aktus (pvz., monitoringas, kontrol• vietoje, sankcijos ir privalomos atstatomosios
priemon•s), kad b•t• gerinamas aplinkos apsaugos politikos veikimas, galutiniu tikslu laikant bendros aplinkos
kokyb•s pagerinim•.

Šaltinis: Implementing Community Environmental Law, Komisijos Pranešimas, COM(96) 500, 1996 m. spalio 22 d.
p.02.18.05.051lith2
LTL
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