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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI ROQUETTE AMILINA, AB PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 
2021-01-       NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo Roquette Amilina, AB (toliau – 
Bendrovė), esančios J. Janonio g. 12, Panevėžyje, paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-P.3-2/2015 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti paraiškos. 
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pateiktas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 
departamento ir Agentūros pastabas:
            1. Šiuo metu galiojančiame Roquette Amilina, AB TIPK leidime leidžiamas išmesti teršalų 
kiekis yra 289,929 t/m, o Taršos leidime P2-1/133/TL-P.3-15/2015 leidžiamas išmesti teršalų kiekis 
yra 313,437 t/m. Bendras šiuo metu leidžiamas išmesti teršalų kiekis yra 603,366 t/m ir yra 1,825 
karto mažesnis už Paraiškoje numatomą (prašomą leisti) išmesti teršalų kiekį. Iš Paraiškoje 
pateikiamos informacijos nėra aiškūs motyvai, kuriais remiantis leidžiamas išmesti teršalų kiekis, 
nekeičiant gamybos apimčių ir technologijų, galėtų būti didinamas iki Paraiškoje nurodytų reikšmių.
            2. Nepilnai perkeltas 2019 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 
2019/2031, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą2010/75/ES pateikiamos 
geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl maisto, gėrimų ir pieno pramonės.

3. Neaišku, kam virš 8 lentelės minima negaliojanti Požeminio vandens monitoringo programa 
2012-2016 m., parengta UAB „Artva“ ir 2012-06-19 suderinta su Lietuvos geologijos tarnyba ir 
Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentu.

4. Paraiškos 6 punkte minima, kad Bendrovėje užregistruoti 88 organizuoti aplinkos oro taršos 
šaltiniai ir 1 neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis, tačiau Paraiškos 10 ir 11 lentelėse nurodyti 
du neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai, taip pat, lyginant su galiojančiu TIPK leidimu, atsiranda 
ir naujų organizuotų taršos šaltinių.

5. Galiojančiame TIPK leidime, nurodyta, kad iš išleistuvo Nr. FK-1 nuotekos išleidžiamos į 
centralizuotus miesto kanalizacijos tinklus (UAB „Aukštaitijos vandenys)“, pateiktoje Paraiškoje iš 
šio išleistuvo, kurio naujas Nr. KF-1 nuotekos išleidžiamos į centralizuotus miesto kanalizacijos 
tinklus (UAB „Aukštaitijos gatvės)“. Paaiškinti šį neatitikimą.

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos 
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“.
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6. Lyginant su galiojančiu TIPK leidimu išleistuvams suteikti kiti numeriai, taip pat atsiranda 
papildomas išleistuvas.

7. Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties Nr. 1427/1 su abonentu (juridiniu 
asmeniu) (toliau – Sutartis) 5.6 papunktyje nurodyta, kad abonentas negali viršyti šioje Sutartyje 
nustatytų bazinių išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijų: pagal BDS7 -350 mgO2/l, pagal 
skendinčias medžiagas – 350 mg/l, naftos produktų 25 mg/l, riebalų – 100 mg/l.

8. Paraiškoje neaprašyti abonentai, iš kurių planuojama priimti nuotekas.
9. Paraiškoje nepateikiama informacija apie numatytus statybos darbus (unikalus daikto 

numeris 4400-5192-5998) gamybos, pramonės objektui ir (unikalus daikto numeris 4400-5427-6768) 
sandėliavimo objektui.

10. Paraiškos 6 punkte ir 2 lentelėje pateikta informacija¸ kad bendrovė kurui naudoja 
pakartotino naudojimo medieną ir archyvinius dokumentus, tačiau neužpildyta Paraiškos 23 ir 26 
lentelės, taip pat, tuo atveju, jei Bendrovė pati smulkins pakartotino naudojimo medieną, turi būti 
užpildyta Paraiškos 25 lentelė. Taip pat manome, kad archyviniai dokumentai, kurių pasibaigęs 
privalomas saugojimo laikas, neturėtų būti naudojami kaip kuras, o turėtų būti perduodami atliekas 
tvarkančioms įmonėms, kaip to reikalauja Atliekų tvarkymo taisyklių2 7 punktas.

11. Nepateiktas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.
12. Nepateiktas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 
13. Paslaugų sutartis Nr. 26-160, sudaryta AB „Amilina“ ir  AB Panevėžio gatvės“  2013-03-

14. Kadangi Sutarties šalių pavadinimai yra pasikeitę ir pan., todėl prašome pateikti šios Sutarties 
pakeitimą arba naują Sutartį.

14. Aplinkosaugos veiksmų plane numatytas veiksmo tikslui pasiekti įgyvendinimo terminas 
2021 m. vasario mėn.. Kyla abejonė, kad bendrovė įgyvendins numatytą veiksmą nustatytu terminu.

15. Pastabos šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir apskaitos planui (toliau – ŠESD 
stebėsenos planas):

15.1. ŠESD stebėsenos plano C lapo 5 dalies a punkte papildykite aprašymą, nurodydami, kaip 
biokuras ir dyzelinas transportuojami į katilinę, nurodykite ar kuro veiklos duomenys yra gaunami 
sudedant išmatuotus kiekius, ar atliekant nuotolinius matavimus. Ištaisykite gramatines klaidas.

15.2. Kartu su ŠESD stebėsenos planu nepateiktas C lapo 5 dalies b punkte nurodytas priedas 
“Amilina_sukelikliu diagrama.pdf”. Atsižvelgiant į tai, jog keitėsi įmonės pavadinimas, reikėtų 
atnaujinti ir įmonės pavadinimą dokumentuose.

15.3. C lapo 5 dalies c punkte patikslinkite, pagal  Klimato kaitos valdymo finansinių 
instrumentų įstatymo 1 priede nustatytus reikalavimus, bendrą įrenginio veiklos pajėgumą (t.y. 
apskaičiuokite, koks bendras šiluminis našumas, neįtraukus techninių mazgų, kurių nominalus 
šiluminis našumas mažesnis kaip 3 MW, ir mazgų, kurie naudoja tik biomasę, tačiau šiuos mazgus 
palikite pažymėtus C lapo 6 dalies b punkto lentelėje ir pavaizduokite sukėliklių diagramoje).

15.4. C lapo 5 dalies d punkte reikalaujama įrašyti ankstesnio prekybos laikotarpio vidutinį 
metinį išmetamųjų ŠESD kiekį. Kadangi, ketvirtasis prekybos apyvartiniais taršos leidimais periodas 
prasidės 2021 m., todėl rekomenduojame imti trečiojo prekybos apyvartiniais taršos leidimais periodo 
(2013-2020 m.) vidutinį metinį išmetamųjų ŠESD kiekį.

15.5. F lapo 5 dalyje “Sukėliklis (Dyzelinas)“ neužpildyti a ir b punktai.
15.6. K lapo 22 dalies b punkto lentelėje papildykite procedūros aprašymą, nurodydami, kad 

dujų apskaitos prietaisų metrologinę patikrą atlieka tiekėjas, kuris yra prietaisų savininkas. Taip pat 
nurodykite, kas kiek laiko yra kreipiamasi į tiekėjo atstovą, kad pateiktų atnaujintus apskaitos 
prietaisų metrologinės patikros sertifikatus.

15.7. K lapo 22 dalies g punkto lentelėje papildykite procedūros aprašymą, nurodydami, kaip 
registruojama sunaudoto dujų kiekio apskaita.

2 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 
„Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
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15.8. K lapo 23 dalies a punkte nurodykite visas santrumpas naudojamas ŠESD stebėsenos 
plane.

15.9. K lapo 25 dalies a punkto lentelėje papildykite procedūros aprašymą, nurodydami, kad 
„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr.D1-231 
(Nauja redakcija 2018 m. gruodžio 28 d. D1-1130) reikalavimais kiekvienų metų pabaigoje privaloma 
parengti ir pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. 
ataskaitą apie einamųjų metų veiklos pokyčius ir numatomus pokyčius.

15.10. Kartu su ŠESD stebėsenos planu nepateiktas K lapo 24 dalies a punkte nurodytas priedas 
Roquette Amilina, AB išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) stebėsenos ir ataskaitų 
rengimo tvarka”, taip pat nepridėta duomenų srauto valdymo diagrama, reikalaujama K lapo 21 dalies 
a punkte.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. 

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama 
TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 
        Informuojame, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje –  Lietuvos Respublikos Vyriausybei 
paskelbus karantiną3, vadovaujantis Direktoriaus įsakymu4 nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki karantino 
režimo pabaigos prašome teikti ne popierinius dokumentus, bet dokumentų skaitmenines kopijas, 
elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą. 
         Karantino laikotarpiu visi dokumentai Agentūroje bus pasirašomi elektroniniu parašu ir 
išsiunčiami elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti5.

Direktorius, Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt
A. Nausėdienė, tel. +370 664 33794, el. p.ausra.nausediene@aaa.am.lt

3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 
teritorijoje paskelbimo“.
4 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr.AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos 
apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“  (su pakeitimais) (toliau – 
Direktoriaus įsakymas).
5 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 įteikimo dienos.
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