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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI AB „PANEVĖŽIO STIKLAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

2019-03-       NR. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Panevėžio stiklas“ 2019-
02-19 raštu (toliau – Raštas) patikslintą paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės leidimui Nr. T-P.3-8/2015 pakeisti (Pramonės g. 10, Panevėžys).

Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. 
D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas 
sprendimas nepriimti paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui pagal Aplinkos apsaugos departamento prie 
Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2019-03-07 raštu Nr. (5.6)-AD5-4153 
pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Paraiškos 4 lentelėje „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas“ (toliau – 
GPGB lentelė) nurodyta, kad atnaujintoje Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje (toliau – 
Monitoringo programa) numatyta NOX ir SO2 kiekio matavimus atlikti bent du kartus per metus. 
Atsižvelgiant į tai, pakartotinai prašome patikslinti Monitoringo programą. 

2. Pakartotinai prašome GPGB lentelės 19 punkto 7 grafoje patikslinti matavimo 
vienetus. 

3. Pakartotinai prašome paaiškinti, kodėl nesutampa Paraiškoje ir AB „Panevėžio 
stiklas“ Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje (toliau – 
Inventorizacijos ataskaita) pateiktoje taršos šaltinių išdėstymo schemoje pateikti taršos šaltiniai. 

4. Rašte nurodyta „oro teršalų kiekiai pateikiami pagal faktinius išmetimus nurodytus 
Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje“. Pažymime, kad 
Paraiškoje pateikti oro teršalų kiekiai nesutampa su Inventorizacijos ataskaitoje patiektais oro 
teršalų kiekiais. Todėl pakartotinai prašome Paraiškoje nurodyti pagal kokią metodiką buvo atlikti 
aplinkos oro teršalų kiekių skaičiavimai ir skaičiavimus pridėti prie Paraiškos. 

5. Rašte nurodyta „Stiklo atliekų smulkinimas yra sudėtinė perdirbimo proceso dalis 
(stiklo atliekų tvarkymo būdas R5), todėl vienos stadijos išskyrimas mūsų manymu yra netikslingas, 
todėl 25 lentelė „Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingąsias atliekas yra 
netikslinga“. Atkreipiame dėmesį, kad 2019-01-25 AB „Panevėžio stiklas“ rašte „Teršalų emisijos i 
atmosferą ir nuotekų vandens pagal HELCOM rekomendacijas per 2018 m. duomenys“ nurodė 
„<...> supirktos atliekos iš įvairių organizacijų ir gyventojų, yra rūšiuojamos, smulkinamos 
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mechaniniuose trupintuvuose <...>“. Atsižvelgiant į tai, pakartotinai prašome paaiškinti, kodėl 
neužpildyta Paraiškos XI skyriaus „Numatomas atliekų susidarymas, apdorojimas (naudojimas ar 
šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ 25 lentelė „Numatomas paruošimas 
naudoti ir (ar) šalinti nepavojingas atliekas“. 

6. Rašte nurodyta „AB „Panevėžio stiklas“ esant poreikiui neatmeta galimybės 
importuoti antrines žaliavas perdirbimui.“. Atsižvelgiant į tai, prašome papildyti informaciją 
Paraiškoje. 

7. Pakartotinai prašome patikslinti Monitoringo programoje 3 lentelėje „Taršos šaltinių 
su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas“ 8 grafoje pateiktą vandens šaltinio kodą. 

8. Pakartotinai prašome paaiškinti, kodėl Monitoringo programos 3 lentelėje „Taršos 
šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas“ numatyti ne visi parametrai, 
nurodyti Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 
m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

9. Pažymime, kad Paraiškoje, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane 
(toliau – VNP) ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau - Reglamentas) 
nurodytos atliekos, jų kiekiai ir tvarkymo būdai turi sutapti. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti 
Paraiškoje, VNP ir Reglamente pateiktus duomenis. 

10. Pakartotinai prašome patikslinti Paraiškos XIV skyrių „Paraiškos dokumentai, kiti 
priedai ir duomenys“. 

11. Informuojame, kad išnagrinėjus tiek UAB „Akrema“ parengtą paviršiaus apdorojimo 
priemonės „Certincoat TC 100“, tiek „Imaca“ parengtą skysčio „IMACOAT HE 100“ saugos 
duomenų lapus (toliau ─ SDL) buvo nustatyta nemažai neatitikimų teisės aktų reikalavimams. 
Saugos duomenų lapai turi atitikti Komisijos reglamento (ES) 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau ─ REACH reglamentas), reikalavimus.

12. Pagal REACH reglamento 31(5) str. saugos duomenų lapai turi būti parengti 
oficialia valstybės narės, kurioje cheminė medžiaga ar mišinys tiekiami rinkai, kalba, t.y. Lietuvos 
rinkai tiekiami saugos duomenų lapai turi būti išversti į lietuvių kalbą. Deja, skysčio „IMACOAT 
HE 100“ SDL neatitiko šio reikalavimo.

13. Komisijos reglamente (ES) 2015/830 nurodoma, kad saugos duomenų lape turi būti 
16 antraščių pagal 31(6) str. ir turi būti išvardytos paantraštės, išskyrus 3 skirsnį, kuriame pakanka 
pateikti tik 3.1 ar 3.2 paantraštes. Be to, žodis „SKIRSNIS“ skirsnių antraštėse yra privaloma 
antraštės dalis, t.y. pavyzdžiui, visa saugos duomenų lapo 1 skirsnio antraštė yra tokia: „1 
SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas“. Deja, priemonės 
„Certincoat TC 100“ saugos duomenų lape nėra žodžio „SKIRSNIS“ ir šio SDL pvz. 10 skirsnio 
paantraščių pavadinimai neatitiko reikalavimų pagal Komisijos reglamentą (ES) 2015/830.

14. Saugos duomenų lapų 1.4 poskirsnyje pateiktas neteisingas „Pagalbos telefono 
numeris“. Šiame poskirsnyje privalo būti nurodyta: „Apsinuodijimų informacijos biuras“ visą parą: 
tel. +370 5 326 2052, www.apsinuodijau.lt. 

15. Saugos duomenų lapų 2.1 poskirsnyje „Medžiagos ar mišinio klasifikavimas“ 
cheminės medžiagos/mišinio klasifikacija turi būti pateikta tik pagal CLP reglamento reikalavimus, 
o ne pagal Pavojingų medžiagų direktyvą 67/548/EEB (medžiagų atveju), arba, ne pagal Pavojingų 
preparatų direktyvą 1999/45/EB (mišinių atveju), nes direktyvos nebegalioja. Be to, visa 
informacija pagal nebegaliojančias direktyvas turėtų būti ištrinta ir iš SDL 16 skirsnio.

16. Saugos duomenų lapų 2.2 poskirsnyje „Ženklinimo elementai“ turi būti pateikti 
ženklinimo elementai (Pavojaus piktogramos, signaliniai žodžiai, pavojingumo ir atsargumo frazės) 
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tik pagal CLP reglamento reikalavimus, o ne pagal Direktyvą 1999/45/EB. Deja, abiejų įmonių 
SDL neatitinka šio reikalavimo. Beje, priemonės „Certincoat TC 100“ SDL trūksta pavojingumo 
piktogramos.

17. Saugos duomenų lapų 3 skirsnyje „Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis“ 
turi būti nurodyti medžiagų, esančių mišinyje, identifikatoriai, koncentracija ar koncentracijos 
intervalai bei klasifikacija, įskaitant pavojingumo klasę (-es) ir kategorijos kodus, taip pat 
pavojingumo frazių skaitiniai kodai. Be to, klasifikacija turi būti nurodyta tik pagal CLP reglamento 
reikalavimus, o ne klasifikacija pagal Pavojingų medžiagų direktyvą 67/548/EEB, kuri nebegalioja.

18. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas SDL pastabas, atitinkamai rašome patikslinti ir 
Paraiškos 6 lentelę „Tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių naudojimas ir saugojimas. 

19. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) stebėsenos plano (toliau – SP) A 
lapo 1 dalies lentelėje nenurodyti visi tvirtinimo eigos etapai. Prašome papildyti lentelę nurodant, 
kada buvo patvirtinta paskutinioji ŠESD SP versija, pateikti trumpus aprašymus/priežastis, kodėl 
keičiamas ŠESD SP. Visi eigos etapai turi būti numeruojami nuoseklia tvarka (1, 2, 3 ir t. t.).

20. ŠESD SP B lapo 2 dalies e punkte ir tituliniame lape nurodytos plano versijos 
numeris nesutampa su A lapo 1 dalies lentelėje nurodytu numeriu.

21. ŠESD SP C lapo 5 dalies b punkte nurodyta, jog kartu su ŠESD SP yra pateikiamas 
priedas „Priedas 1_Stiklo lydimo krosnies veikimo schema”, tačiau priedo tokiu pavadinimu nėra. 
Prašome pateikti paprastą sukėkliklių diagramą, kurioje matytųsi visi įrenginyje naudojami 
sukėlikliai (nurodant saugojimo vietas, matavimo prietaisus ir kt.).

22. ŠESD SP C lapo 5 dalies a punkto lentelėje nurodytas bendras veiklos pajėgumas 
(140 t/ parą) nesutampa su veiklos pajėgumu, nurodytu C lapo 5 dalies c punkte (90 t /dieną).

23. ŠESD SP C lapo 6 dalies b punkto lentelėje turi būti nurodomi visi taršos šaltiniai 
atskirai (pvz.: S1 – stiklo lydimo krosnis (MW), S2 – atkaitinimo krosnis (MW), S3 – avarinis 
generatorius (MW)).

24. ŠESD SP D lapo 7 dalies b punkto lentelėje nenurodytos naudojamų matavimo 
prietaisų žemutinės ir viršutinės matavimo ir naudojimo intervalų reikšmės. 

25. ŠESD SP D lapo 7 dalies d punkto lentelėje patikslinkite informacijos šaltinio IS2  
aprašymą – naujausia nacionalinė ŠESD apskaitos ataskaita 
(http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=5c8c1038-d997-47a7-bc77-58b993e282c1).

26. Taikant 2 a lygmens tikslumo pakopą apskaičiavimo faktorių verčių nustatymui (E 
lapo F 1 sukėliklis (Gamtinės dujos))  apskaičiavimo faktorių ITF ir GŠV vertės turi būti imamos iš 
kasmet atnaujinamos nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos. Patikslinkite informacijos šaltinio 
nuorodą.

27. Neužpildyta ŠESD SP K lapo 22 dalies a punkto lentelė. Kadangi, vadovaujantis 
2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 (toliau – Reglamento) 47 
straipsniu, AB „Panevėžio stiklas“ yra priskiriamas prie mažai ŠESD išmetančių įrenginių, todėl, 
vadovaujantis Reglamento 57 straipsniu, gali neteikti rizikos ir kontrolės nustatymo įrodančių 
dokumentų, tačiau ŠESD SP K lapo 22 dalies a punkto lentelėje reikia pateikti glaustą procedūros 
aprašymą.

28. Lietuvoje kol kas nėra taikoma IT sistema metinių ŠESD ataskaitų ir ŠESD 
stebėsenos planų teikimui (Pvz.: „Declare“ sistema), todėl ŠESD SP K lapo 22 dalies c punkte  ir 
kituose ŠESD SP punktuose „Naudojamos IT sistemos pavadinimas“ nurodykite „Netaikoma“, 
kadangi „MS Windows“ operacinė sistema nėra priskiriama prie IT sistemų.

29. Neužpildyta ŠESD SP K lapo 24 dalies a punkto lentelė. Kartu su ŠESD SP turite 
pridėti C lapo 5 dalies b punkte nurodytą sukėliklių diagramą, K lapo 20 dalies a punkte nurodytą 
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valdymo organizacinę struktūros schemą ar medžio pavidalo struktūros diagramą, duomenų srauto 
ir kontrolės procedūrą (vadovaujantis Reglamento 57  straipsniu, veiklos vykdytojas turi sukurti, 
pagrįsti dokumentais, įgyvendinti ir palaikyti rašytines duomenų srauto valdymo procedūras, 
taikomas vykdant išmetamųjų ŠESD stebėseną) ir visus šiuos priedus nurodyti lentelėje. Priedų 
pavadinimai turi atitikti.

30. Neužpildyta ŠESD SP K lapo 25 dalies a punkto lentelė. Šiame punkte reikia 
nurodyti informaciją apie procedūrą, kuria užtikrinama, kad reguliariai vykdomos peržiūros, 
kuriomis nustatomi planuojami ar įdiegti įrenginio pajėgumo, veiklos lygio ar eksploatavimo 
pakeitimai, darantys poveikį įrenginiui skiriamų leidimų skaičiui. Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 (Nauja redakcija 2018 
m. gruodžio 28 d. Nr. D1-1130) veiklos vykdytojas kasmet iki gruodžio 31 d. turi pateikti Aplinkos 
apsaugos agentūrai informaciją apie planuojamus arba esamus eksploatavimo režimo pokyčius. 

31. ŠESD SP punktuose „Vieta, kurioje saugomi įrašai“ nurodykite konkrečiai kur, 
kokiame aplanke saugomi dokumentai ir įrašai.

Patikslintą Paraišką prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 

27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:
1.  AB „Panevėžio stiklas“ Paraiška su priedais TIPK leidimui pakeisti, 2 bylos ir įrašas 

skaitmeninėje laikmenoje;
2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 

departamento 2019-03-07 rašto Nr. (5.6)-AD5-4153 kopija, 2 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

J. Aukštinaitienė, tel. 8 619 42 989, el. p. justina.aukstinaitiene@aaa.am.lt 
A. Janonytė, tel. 8 706 68 081, el. p. agne.janonyte@aaa.am.lt
A. Nausėdienė, el. p. ausra.nausediene@aaa.am.lt
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