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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 

2012 04 18 

kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų įgyvendinimo ataskaitų klausimynas 

(Tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 

atsižvelgdama į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB 
dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas1, ypač į jos 37 straipsnio 1 dalį, 

kadangi: 

(1)  pagal Direktyvą 2008/98/EB valstybės narės privalo kas trejus metus informuoti 
Komisiją apie tos direktyvos įgyvendinimą – pateikti Komisijos parengtu klausimynu 
arba planu pagrįstos ataskaitos pagal sektorius elektroninę versiją; 

(2) todėl, kad valstybės narės galėtų įvykdyti savo atsiskaitymo įsipareigojimus pagal 
Direktyvą 2008/98/EB, būtina priimti klausimyną; 

(3) pirmoji įgyvendinimo ataskaita apima laikotarpį nuo Direktyvos 2008/98/EB 
perkėlimo datos, t. y. nuo 2010 m. gruodžio 12 d, iki trejų ataskaitinių metų 
laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2012 m. gruodžio 31 d.; 

(4) šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 91/692/EEB 6 
straipsnį įsteigto komiteto nuomonę, 

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:  

1 straipsnis 

Direktyvos 2008/98/EB įgyvendinimo ataskaitas valstybės narės rengia vadovaudamosi šio 
sprendimo priede pateiktu klausimynu. 

                                                 
1 OL L 312, 2008 11 22, p. 3.  
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2 straipsnis 

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms. 

Priimta Briuselyje, 2012 04 18 

 Komisijos vardu 
 Janez POTOČNIK 
 Komisijos narys 
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PRIEDAS  

KLAUSIMYNAS 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų įgyvendinimo 
valstybių narių ataskaitos 

1. PERKĖLIMAS Į NACIONALINĘ TEISĘ (DIREKTYVOS 2008/98/EB 40 STRAIPSNIS) 

Pateikite nuorodą ir, jei yra, elektroninį saitą į jūsų nacionalinės teisės aktus, kuriais 
perkeliama Direktyva 2008/98/EB, įskaitant jų pataisas. 

2. ATLIEKŲ HIERARCHIJA (DIREKTYVOS 2008/98/EB 4 STRAIPSNIS) 

Aprašykite, kaip Direktyvos 2008/98/EB 4 straipsnyje pateikta atliekų hierarchija atsispindi 
atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo teisės aktuose bei politinėse priemonėse ir kaip 
valstybė narė skatina naudoti tas galimybes, kurių rezultatas taikant atliekų hierarchiją visais 
požiūriais palankiausias aplinkai. 

Pateikite hierarchijoje neišsitenkančių atliekų srautų kategorijų pavyzdžių, kai tai 
pagrindžiama gyvavimo ciklo samprata, aprėpiančia bendrą tokių atliekų susidarymo ir 
tvarkymo poveikį. Reikėtų atskleisti, kaip valstybė narė užtikrina, kad nukrypimas nuo atliekų 
hierarchijos būtų objektyviai pagrįstas, atsižvelgiant į kriterijus, išdėstytus 4 straipsnio 2 
dalies paskutiniame sakinyje ir 31 konstatuojamojoje dalyje. 

3. ATLIEKŲ KLASIFIKAVIMAS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 7 STRAIPSNIS) 

(1) Atsižvelgdami į Direktyvos 2008/98/EB 7 straipsnį apibūdinkite valstybės narės 
atliekų klasifikavimo sistemą. 

(2) Atsižvelgiant į Direktyvos 2008/98/EB 7 straipsnio 2 ir 3 punktus, ar valstybė narė 
kokias nors medžiagas, Komisijos sprendimu 2000/532/EB2 nustatytame atliekų 
sąraše priskirtas pavojingoms atliekoms, priskyrė nepavojingoms ir ar kurios nors 
atliekos, atliekų sąraše nepriskirtos pavojingoms medžiagoms, priskirtos 
pavojingoms? 

(3) Ar valstybės narės nepavojingų atliekų klasifikavimo sistema nenukrypsta nuo 
Europos atliekų sąrašo? 

4. DIDESNĖ GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ (DIREKTYVOS 2008/98/EB 8 STRAIPSNIS) 

(1) Nurodykite, kokiomis įstatyminėmis arba neįstatyminėmis priemonėmis valstybė 
narė užtikrino bet kurio fizinio ar juridinio asmens, kurio profesinė veikla yra 
produktų kūrimas, gamyba, tvarkymas, apdorojimas, pardavimas ar importas, 
didesnę gamintojo atsakomybę. Ar valstybė narė nustatė naudotų produktų priėmimo 

                                                 
2 OL L 226, 2000 9 6, p. 3. 
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įpareigojimus ir ar ji ėmėsi priemonių produktų pakartotiniam naudojimui ar 
perdirbimui užtikrinti? 

(2) Kokių valstybė narė ėmėsi priemonių, skatinančių taip projektuoti produktus, kad 
būtų mažinamas poveikis aplinkai ir atliekų susidarymas produktų gamybos ir 
naudojimo metu, taip pat tvarkant produktus, kurie tapo atliekomis? 

5. NAUDOJIMAS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 10 STRAIPSNIS)  

(1) Apibūdinkite, kaip valstybė narė įgyvendino Direktyvos 2008/98/EB 10 straipsnį dėl 
naudojimo ir užtikrino atskirą atliekų surinkimą pagal direktyvos 4 ir 13 straipsnius. 

(2) Nurodykite atvejus, kai, valstybės narės manymu, atskiras surinkimas gali būti 
neįmanomas dėl techninių, aplinkos ir ekonominių priežasčių. Atskiras surinkimas 
reiškia, kad atliekų srautai atskiriami pagal rūšį ir pobūdį, kad jas būtų lengviau 
specializuotai tvarkyti. 

6. PAKARTOTINIS NAUDOJIMAS IR PERDIRBIMAS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 11 
STRAIPSNIS) 

(1) Nurodykite, kokių priemonių valstybė narė ėmėsi įgyvendindama Direktyvos 
2008/98/EB 11 straipsnio 1 dalyje paminėtus reikalavimus, kad paskatintų 
pakartotinį produktų naudojimą ir pasirengimą pakartotiniam naudojimui. Kokių 
papildomų priemonių valstybė narė ėmėsi?  

(2) Kad būtų atspindėta, kaip valstybė narė siekia Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje 
nustatytų tikslų, užpildykite klausimyno 19 punkte pateiktą lentelę. Jei tikslai 
nepasiekti, nurodykite priežastis, taip pat veiksmus, kurių valstybė narė ketina imtis, 
kad tuos tikslus pasiektų. 

7. ATSKIRAS SURINKIMAS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 11 STRAIPSNIO 1 DALIS) 

(1) Nurodykite, kuriems atliekų srautams valstybė narė nustatė atskiras surinkimo 
sistemas, siekdama gerinti ir lengvinti atliekų naudojimą ir skatinti aukštos kokybės 
perdirbimą. Kokių priemonių imtasi, kad iki 2015 m. popierius, metalas, plastikas ir 
stiklas būtų renkami atskirai ir kad būtų skatinamas atskiras biologinių atliekų 
surinkimas? 

(2) Kurių srautų atliekos renkamos kartu arba derinant rinkimą ir kodėl? 

8. ATLIEKŲ ŠALINIMAS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 12 STRAIPSNIS IR 36 STRAIPSNIO 1 
DALIS) 

Apibūdinkite priemones, kurių imtasi, kad atliekos būtų šalinamos saugiai pagal Direktyvos 
2008/98/EB 13 straipsnio dėl žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuostatas. Atsižvelgiant į 
atliekų klasifikaciją, kokių priemonių imtasi siekiant sumažinti atliekų šalinimą sąvartynuose? 
Visų pirma, ar valstybė narė nustatė draudimus naudoti sąvartynus arba ekonomines 
priemones atliekų šalinimui ne sąvartynuose skatinti? Kokių priemonių imtasi, kad 
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vadovaujantis Direktyvos 2008/98/EB 36 straipsnio 1 dalimi būtų užkirstas kelias atliekų 
išmetimui, išvertimui ar nekontroliuojamam tvarkymui? 

9. PRINCIPAS „TERŠĖJAS MOKA“ IR ATSAKOMYBĖ UŽ ATLIEKŲ TVARKYMĄ 
(DIREKTYVOS 2008/98/EB 14 IR 15 STRAIPSNIAI) 

(1) Trumpai paaiškinkite sistemą, kuria remdamasi valstybė narė visapusiškai taiko 
principą „teršėjas moka“. 

(2) Paaiškinkite, ar valstybė narė nustatė, kad visas atliekų tvarkymo išlaidas ar jų dalį 
prisiimtų produkto, iš kurio susidarė atliekų, gamintojas, ir ar tokių produktų 
platintojai prisideda prie išlaidų padengimo; jei taip, kokia išlaidų paskirstymo 
sistema taikoma. 

10. SAVARANKIŠKUMO IR ARTUMO PRINCIPAI (DIREKTYVOS 2008/98/EB 16 
STRAIPSNIS) 

(1) Kokių priemonių imtasi vykdant Direktyvos 2008/98/EB 16 straipsnio 1 dalies 
įsipareigojimus, kad būtų sukurtas integruotas ir tinkamas šalinimo įrenginių ir 
įvairių komunalinių atliekų surinkimo iš privačių būstų įrenginių tinklas, įskaitant 
tuos atvejus, kai tokios atliekos taip surenkamos ir iš kitų subjektų; taip pat ar toks 
tinklas sukurtas regioniniu lygmeniu?  

(2) Kaip valstybė narė užtikrina, kad atliekos būtų šalinamos ar naudojamos viename iš 
artimiausių įrenginių? 

(3) Išsamiai apibūdinkite, kaip ir kokiu mastu bendradarbiaujama su kitomis valstybėmis 
narėmis vykdant Direktyvos 2008/98/EB 16 straipsnio 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą. 

(4) Kiek savarankiškai valstybėje narėje šalinamos atliekos? Atsakydami pateikite 
duomenų, kiek valstybėje narėje pašalinama ar planuojama pašalinti atliekų iš visų 
valstybėje narėje susidarančių atliekų, kurias reikėtų šalinti. 

11. PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 17–20 STRAIPSNIAI) 

(1) Apibūdinkite priemones, kurių valstybė narė ėmėsi, siekdama užtikrinti, kad 
pavojingų atliekų susidarytų, jos būtų surenkamos, saugomos ir apdorojamos taip, 
kad būtų užtikrinta aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga. 

(2) Kokių priemonių imamasi siekiant užtikrinti pavojingų atliekų atsekamumą nuo 
susidarymo iki galutinio šalinimo, visų pirma užtikrinant apskaitos tvarkymą pagal 
Direktyvos 2008/98/EB 35 straipsnį ir tinkamą pavojingų atliekų ženklinimą? Kokių 
priemonių imtasi siekiant užtikrinti, kad pavojingų savybių turinčios atliekos būtų 
teisingai priskirtos pavojingoms atliekoms? 
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(3) Nurodykite, kaip įgyvendinamas draudimas maišyti pavojingas atliekas, taip pat kaip 
ir kokiais atvejais valstybė narė nukrypo nuo Direktyvos 2008/98/EB 18 straipsnio 1 
dalies nuostatų ir leido maišyti pavojingas atliekas. 

12. ALYVŲ ATLIEKOS (2008/98/EB DIREKTYVOS 21 STRAIPSNIS) 

(1) Apibūdinkite sistemą, kuri valstybėje narėje taikoma atskiram alyvų atliekų rinkimui 
ir apdorojimui. 

(2) Ar valstybė narė ėmėsi priemonių, kad nebūtų maišomos skirtingų savybių turinčios 
alyvų atliekos arba alyvų atliekos ir kitos atliekos ar medžiagos? Kokių priemonių 
imtasi? 

(3) Kokias papildomas priemones, tokias kaip techniniai reikalavimai, gamintojo 
atsakomybė, ekonominės priemonės ar savanoriški susitarimai, valstybė narė taiko, 
kad užtikrintų atskirą alyvų atliekų rinkimą ir tinkamą apdorojimą? 

(4) Taip pat nurodykite, ar alyvų atliekoms valstybėje narėje taikomi regeneravimo 
reikalavimai ir ar valstybė narė riboja tarpvalstybinį alyvų atliekų vežimą iš jų 
teritorijos į deginimo ar bendro deginimo įrenginius tam, kad būtų suteikta 
pirmenybė alyvų atliekų generavimui.  

13. BIOLOGINĖS ATLIEKOS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 22 STRAIPSNIS) 

Trumpai apibūdinkite, kaip valstybė narė skatina:  

(a) biologinių atliekų atskirą surinkimą kompostavimui ir biologinių atliekų 
fermentavimui; 

(b) biologinių atliekų apdorojimą tokiu būdu, kuriuo įgyvendinama aukšto lygio 
aplinkos apsauga; 

(c) aplinkosauginiu požiūriu saugių, iš biologinių atliekų pagamintų medžiagų 
naudojimą.  

14. LEIDIMAI (DIREKTYVOS 2008/98/EB 23, 24 IR 25 STRAIPSNIAI) 

(1) Kaip valstybė narė užtikrina, kad atliekas tvarkytų tik įstaigos ir įmonės, turinčios 
leidimą, atitinkantį Direktyvos 2008/98/EB 23 straipsnio reikalavimus? 

(2) Kokiu mastu valstybė narė nukrypo nuo reikalavimo turėti leidimą ir kokios 
nuostatos priimtos, kad atliekų tvarkymas, kuriam netaikomas reikalavimas turėti 
leidimą, atitiktų aplinkos atžvilgiu patikimo atliekų tvarkymo principą? Ar valstybė 
narė pasinaudojo Komisijos parengtomis leidimo suteikimo ir patikrinimų gairėmis? 
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15. ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAI (DIREKTYVOS 2008/98/EB 28 STRAIPSNIS) 

(1) Ar norint pasiekti Direktyvos 2008/98/EB 1, 4, 13 ir 16 straipsniuose nurodytus 
tikslus parengtas (-i) atliekų tvarkymo planas (-ai)? Pateikite nuorodą į viešą 
interneto svetainę, kurioje jie paskelbti. Ar valstybė narė pasinaudojo Komisijos 
parengtomis atliekų tvarkymo planų rengimo gairėmis? 

(2) Kiek atliekų tvarkymo planų parengta siekiant apimti visą geografinę valstybės narės 
teritoriją? Jei parengtas daugiau nei vienas planas, kaip valstybė narė užtikrina, kad 
atliekų tvarkymo planai apimtų visą geografinę teritoriją ir kad juos įgyvendinant 
būtų laikomasi Direktyvos 2008/98/EB 1, 4, 13 ir 16 straipsniuose nurodytų tikslų? 

16. ATLIEKŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 29 STRAIPSNIS) 

(1) Ar pagal Direktyvos 2008/98/EB 1 ir 4 straipsnius parengta (-os) atliekų prevencijos 
programa (-os)? Pateikite nuorodą į viešą interneto svetainę, kurioje jos paskelbtos. 
Ar valstybė narė pasinaudojo Komisijos parengtomis atliekų prevencijos programų 
rengimo gairėmis? 

(2) Nurodykite atliekų prevencijos programų, kurias valstybė narė priėmė siekdama 
ekonomikos augimą atsieti nuo atliekų susidarymo poveikio aplinkai, pagrindinius 
elementus. 

(3) Praneškite apie atliekų prevencijos programų įgyvendinimo ataskaitiniu laikotarpiu 
pažangą ir nurodykite atliekų susidarymo raidą ataskaitiniu laikotarpiu.  

17. PATIKRINIMAI (DIREKTYVOS 2008/98/EB 34 STRAIPSNIS) 

Trumpai apibūdinkite Direktyvos 2008/98/EB 34 straipsnyje nurodytų periodiškų patikrinimų 
sistemą ir nurodykite patikrinimų dažnumą ir išsamumą. Taip pat nurodykite, kokių 
administracinių gebėjimų valstybė narė turi, kad galėtų rengti tokius patikrinimus. Ar valstybė 
narė pasinaudojo Komisijos parengtomis leidimo suteikimo ir patikrinimų gairėmis? 

18. ĮGYVENDINIMAS IR SANKCIJOS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 36 STRAIPSNIO 2 DALIS) 

Pateikite valstybės narės veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių sankcijų sistemos, taikomos 
už Direktyvos 2008/98/EB nuostatų pažeidimus, taikymo pavyzdžių. 

19. PAŽANGA SIEKIANT TIKSLŲ, NUSTATYTŲ DIREKTYVOS 2008/98/EB 11 STRAIPSNIO 2 
DALIES A IR B PUNKTUOSE 

Atskaitomybė grindžiama Komisijos sprendimu Nr. 2011/753/ES3. 

                                                 
3 OL L 310, 2011 11 25, p. 11. 
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Ataskaitinis laikotarpis 

Pagal Sprendimą 2011/753/ES valstybės narės tikrina, kaip laikomasi Direktyvos 2008/98/EB 
11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų, apskaičiuodamos per vienerius kalendorinius metus 
susidariusių atliekų srautų ir paruoštų pakartotinai naudoti, perdirbtų ar kitaip panaudotų 
medžiagoms gauti atliekų srautų svorį. Valstybės narės pateikia kiekvienų trejų metų 
ataskaitinio laikotarpio metų arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 2150/20024 I priedo 5 skyriuje nustatytų ataskaitinių laikotarpių metų duomenis apie 
pasirengimo pakartotinai naudoti atitinkamus atliekų srautus, juos perdirbti ir naudoti 
medžiagoms gauti būklę.  

1 Valstybė narė pateikia duomenis apie savo pažangą 
siekiant trejų metų ataskaitinio laikotarpio kiekvienų metų 
tikslų (pasirinkti tinkamą atsakymą)5. 

 

taip / ne 

2 Valstybė narė pateikia duomenis apie savo pažangą 
siekiant Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 I priedo 5 
skirsnyje nurodytų ataskaitinių laikotarpių metų tikslų 
(pasirinkti tinkamą atsakymą)6. 

 

taip / ne 

3 (nurodyti tik pirmoje šiuo klausimynu pagrįstoje 
įgyvendinimo ataskaitoje) 

Nurodykite, kuris iš išvardytų apskaičiavimo metodų 
pasirinktas pagal Sprendimo 2011/753/ES 3 straipsnio 1 
dalį. 

1 apskaičiavimo metodas 

2 apskaičiavimo metodas 

3 apskaičiavimo metodas 

4 apskaičiavimo metodas 

4 (nurodyti tik pradedant nuo antros įgyvendinimo 
ataskaitos) 

Nurodykite, ar valstybė narė pakeitė pagal 3 punktą 
pasirinktą apskaičiavimo metodą. Jei taip, nurodykite, kokį 
kitą apskaičiavimo metodą valstybė narė pasirinko ir kaip 
ji užtikrino perduodamų duomenų nuoseklumą. 

 

5 Duomenis apie naudojimo (įskaitant parengimą 
pakartotiniam naudojimui ir naudojimui) ir perdirbimo 
(įskaitant parengimą pakartotiniam naudojimui ir 
perdirbimui) procentinę dalį renka Eurostatas. Valstybės 
narės gali pateikti duomenis tikrinimo tikslais: 

 

                                                 
4 OL L 332, 2002 12 9, p. 1. 
5 Šiuos duomenis kasmet renka Eurostatas. 
6 Šiuos duomenis kas dvejus metu renka Eurostatas.  
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% per metus 

% per metus 

Valstybės narės pasirinktame apskaičiavimo metode 
nurodyta buitinių ir panašių atliekų parengimo 
pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui dalis kiekvienais 
metais, kuriems taikoma ši įgyvendinimo ataskaita: 

% per metus 

% per metus 

% per metus 

Statybinių ir griovimo atliekų panaudojimo dalis 
kiekvienais metais, kuriems taikoma ši įgyvendinimo 
ataskaita: 

% per metus 

6 Jei tikslai nepasiekti, nurodykite priežastis, taip pat 
veiksmus, kurių valstybė narė ketina imtis, kad tuos tikslus 
pasiektų. 

 

 

 

 

 


	1. PERKĖLIMAS Į NACIONALINĘ TEISĘ (DIREKTYVOS 2008/98/EB 40 STRAIPSNIS)
	2. ATLIEKŲ HIERARCHIJA (DIREKTYVOS 2008/98/EB 4 STRAIPSNIS)
	3. ATLIEKŲ KLASIFIKAVIMAS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 7 STRAIPSNIS)
	4. DIDESNĖ GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ (DIREKTYVOS 2008/98/EB 8 STRAIPSNIS)
	5. NAUDOJIMAS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 10 STRAIPSNIS)
	6. PAKARTOTINIS NAUDOJIMAS IR PERDIRBIMAS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 11 STRAIPSNIS)
	7. ATSKIRAS SURINKIMAS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 11 STRAIPSNIO 1 DALIS)
	8. ATLIEKŲ ŠALINIMAS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 12 STRAIPSNIS IR 36 STRAIPSNIO 1 DALIS)
	9. PRINCIPAS „TERŠĖJAS MOKA“ IR ATSAKOMYBĖ UŽ ATLIEKŲ TVARKYMĄ (DIREKTYVOS 2008/98/EB 14 IR 15 STRAIPSNIAI)
	10. SAVARANKIŠKUMO IR ARTUMO PRINCIPAI (DIREKTYVOS 2008/98/EB 16 STRAIPSNIS)
	11. PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 17–20 STRAIPSNIAI)
	12. ALYVŲ ATLIEKOS (2008/98/EB DIREKTYVOS 21 STRAIPSNIS)
	13. BIOLOGINĖS ATLIEKOS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 22 STRAIPSNIS)
	14. LEIDIMAI (DIREKTYVOS 2008/98/EB 23, 24 IR 25 STRAIPSNIAI)
	15. ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAI (DIREKTYVOS 2008/98/EB 28 STRAIPSNIS)
	16. ATLIEKŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 29 STRAIPSNIS)
	17. PATIKRINIMAI (DIREKTYVOS 2008/98/EB 34 STRAIPSNIS)
	18. ĮGYVENDINIMAS IR SANKCIJOS (DIREKTYVOS 2008/98/EB 36 STRAIPSNIO 2 DALIS)
	19. PAŽANGA SIEKIANT TIKSLŲ, NUSTATYTŲ DIREKTYVOS 2008/98/EB 11 STRAIPSNIO 2 DALIES A IR B PUNKTUOSE

