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  2021-10-28 Nr. R-02E-2250AB  energija“ 
 e. pristatymu

   

Aplinkos apsaugos departamentui 
prie Aplinkos ministerijos

 e. pristatymu

SPRENDIMAS 
 AB “   ENERGIJA

TIPK LEIDIMO NR. (11.2)-30-68/2005/T-KL.1-16/2016   IR 
GPGB BEI 12 PUNKTO “   SUSIDARYMAS PATIKSLINIMO

2021-12-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos  (toliau –  kaip institucija priimanti   
leidimo pakeitimo, vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir   išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2013 m. liepos 15 d.  Nr. D1-528  Taršos integruotos prevencijos ir   
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  patvirtinimo“ (toliau – TIPK  92.2 

 ir siekdama užtikrinti, kad   pagal   gamybos  
(toliau – GPGB) išvadas nustatytas leidimo   AB  energija“  
(toliau – , adresu  g. 8, , Taršos integruotos prevencijos ir  
leidime Nr. (11.2)-30-68/2005/T-KL.1-16/2016 (toliau – TIPK leidimas) nustatytas 
          Atsižvelgiant  tai, kad TIPK leidime nustatytos  atitinka 2017-07-31  
komisijos   Nr. 2017/1442, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

 2010/75/ES pateikiamos   gamybos  (GPGB) išvados   
   vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos  191 

straipsnio 13 dalimi ir TIPK  97.3    kad TIPK leidimo keisti 
nereikia,  turi  atnaujintas  atitikties GPGB palyginamasis  taip pat, 

 tai, kad  nuo 2019-06-03 nevykdo ir nevykdys  šalinimo veiklos (D4) ir 
AB  energija“ 2021-09-28 raštu Nr. R-02E-2007     TIPK leidimo 
dalies  susidarymas.   atliekos (pavadinimas, kodas)“ patikslinimo, 
turi  patikslintas TIPK leidimo 12 punktas  susidarymas.   
atliekos (pavadinimas, kodas)“, pašalinant šio punkto 13  „Leidžiamos šalinti 
nepavojingosios atliekos“.

Atsižvelgiant  tai  patikslina  TIPK leidimo 12   
susidarymas.   atliekos (pavadinimas, kodas)“, pašalinant šio punkto 13 

 „Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos“ ir 2   atitikties GPGB 
palyginamasis  pagal 2017-07-31  komisijos   Nr. 
2017/1442, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos  2010/75/ES pateikiamos 

  gamybos  (GPGB) išvados      ir esamus 
TIPK leidimo 27   susidarymas, naudojimas ir/ar šalinimas“ ir atitikties GPGB 

  bei atnaujintus TIPK leidimo 12   susidarymas.  
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 atliekos (pavadinimas, kodas)“ ir GPGB   pateikia kartu su 
šiuo  sprendimu. 
         Eksploatuojant  turi  vadovaujamasi patikslintomis  TIPK leidimo 12 
punkto   susidarymas.   atliekos (pavadinimas, kodas)“ ir 
patikslintu atitikties GPGB palyginamuoju . Šis  sprendimas yra  ir 
neatsiejama TIPK leidimo dalis.

   turite   Lietuvos   komisijai (Vilniaus g. 
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio    tvarkos 

 nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui  g. 2, 
01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos   teisenos  nustatyta tvarka per 

  nuo jo paskelbimo arba  dienos.
PRIDEDAMA:

           1. Esamas atitikties GPGB palyginamasis  ir  27 punkto „Atliek  
susidarymas, naudojimas ir/ar šalinimas“  16 psl.

2. Patikslintas atitikties GPGB palyginamasis  ir patikslintos 12 punkto „Atliek  
susidarymas.   atliekos (pavadinimas, kodas)“  7 psl.

3. Taršos integruotos prevencijos ir  leidimo Nr. (11.2)-30-68/2005/T-KL.1-
16/2016 priedai, 1 psl.
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