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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „ALNEMETA“ PARAIŠKOS TARŠOS LEIDIMUI GAUTI

2021-02-        NR. (30.4)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Biosistema“ patikslintą 
UAB „Alnemeta“ katalizatorių perdirbimo įrenginio, adresu Jočionių g. 53, Vilniaus m., paraišką 
Taršos leidimui gauti (toliau – Paraiška) ir kartu su Paraiška pateiktus dokumentus. 

Pateiktoje Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų taršos leidimo (toliau – 
Leidimas) sąlygoms nustatyti, todėl, vadovaujantis Įstatymo1 192 straipsnio 5 dalies 1 punktu, TL 
taisyklių2 46.2 papunkčiu, priima sprendimą nepriimti Paraiškos. Atsižvelgiant į tai, kad nustatyti 
trūkumai, prašome patikslinti Paraišką pagal šias pastabas:

1. Nepilnai atsižvelgta į Rašto3 pastabą Nr. 4, prašome Paraiškos specialiosios dalies 
Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti) 
nepavojingų atliekų 1 lentelės 6 stulpelyje patikslinti atliekų, žymimu kodu 19 12 04 ir 19 12 12, 
planuojamus tolimesnius atliekų apdorojimo būdus (R12 nėra galutinis atliekų tvarkymo būdas).

2. Nepilnai atsižvelgta į Rašto 5 pastabą. Katalizatoriai yra dviejų tipų, keraminiai ir 
metaliniai, išsamiai aprašykite kaip skiriasi smulkinimo procesai priklausomai nuo tipo, kokios 
skirtingos atliekos susidaro po smulkinimo. Kaip atskiriate keraminę dalį ir kokias atliekas gaunate 
po smukinimo proceso. Nurodykite, kaip apskaitoma po smulkinimo, atliekos kuriose įeina 
mineralinės medžiagos (keramika). Nurodykite procesą kuriuo remiantis Įmonė vykdys R8 kodu 
atliekų apdorojimo veiklą, vadovaujantis Atliekų statistikos vadovo4 nuostatomis.

3. Nepilnai atsižvelgta į Rašto pastabą Nr. 6. Patikslinkite ar atliekų perdirbimo įrenginyje 
tvarkomi patys katalizatoriai ar tik jų sudėtinės dalys (metalai). Patikslinkite susidarančias atliekas 
po šio proceso.

4. Nepilnai atsižvelgta į Rašto 7 pastabą. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame 
reglamente (toliau – Reglamentas) papildykite atliekų tvarkymo technologinio proceso aprašymą 
pateikdami informaciją apie produkto sertifikavimo procedūras (kuriuo momentu ir kaip jos 

1 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas). 
2 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-425 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. 
įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo (toliau – TL taisyklės);
3 Aplinkos apsaugos agentūros 2021-01-14 raštas Nr. (30.4)-A4E-471 „Sprendimas nepriimti UAB „Alnemeta“ 
paraiškos taršos leidimui gauti“ (toliau – Raštas);
4 Manual on waste statistics. Ahandbook for data collection on waste generation and treatment 2013 – edition. Eurostat;
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vykdomos). Kartu patikslinkite, kaip bus įgyvendintas Tarybos Reglamento (ES) Nr. 333/2011, 
kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada tam tikrų rūšių metalo laužas 
nebelaikomas atliekomis pagal EP ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB (toliau – Reglamentas) 6 
straipsnis. Atkreipiame dėmesį, kad šis reglamentas taikomas geležies, plieno ir aliuminio laužui, o 
ne laužui su priemaišomis.

5. Nepilnai atsižvelgta į Rašto 9 pastabą. Patikslinkite Atliekų naudojimo ar šalinimo 
veiklos nutraukimo plano (toliau – Planas) 2 lentelės 3 grafos informaciją, nurodant galutinius 
atliekų sutvarkymo būdus. Taip pat patikslinkite Plano 2 lentelės 5 grafos informaciją apie atliekų 
sutvarkymo trukmę (nurodykite ar per 10 darbo dienų bus perduotos (sutvarkytos) visos atliekos, ar 
kiekvienos atliekos sutvarkymui reiks po 10 darbo dienų).

6. Vadovaujantis Tvarkos aprašo5 5.6 papunkčio reikalavimais, turi būti pateikta Tvarkos 
aprašo 5.2–5.4 papunkčiuose nurodytų priemonių įgyvendinimo išlaidų sąmata (toliau – Sąmata), 
kuria vadovaujantis nustatoma laidavimo draudimo sutarties ar banko garantijos (toliau kartu – 
Garantija) suma, kai teisės aktais nustatyta tvarka įmonė privalo turėti Garantiją. Sąmatai pagrįsti 
įmonė turi pateikti bent 2 įmonei pateiktus atliekas apdorojančių įmonių komercinius pasiūlymus 
arba viešai atliekas apdorojančių įmonių pateiktą, ne senesnę kaip dvejų metų, informaciją 
(internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.). Nepateikta pagrįsta informacija apie atliekų sutvarkymo 
įkainius nurodytus Sąmatoje. Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 vadovaujantis Įstatymo6 11 
straipsnio 2 dalies nuostata, atliekas tvarkančios įmonės, turinčios leidimą pagal šio Įstatymo 6 
straipsnyje nustatytus reikalavimus, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali pradėti vykdyti tik 
turėdamos Garantiją. Garantija turi būti suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 
ministerijos (toliau – AAD) naudai, kurioje būtų numatyta, kad bankas ar draudimo bendrovė, gavę 
AAD raštišką reikalavimą, vadovaujantis Tvarkos apraše nustatyta tvarka, įsipareigoja sumokėti 
Garantijoje nurodytą sumą. Garantija turi būti suteikta sumai, ne mažesnei, negu nurodyta suderinto 
Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje. Garantija turi būti pateikta Agentūrai.

7. Paraiškoje dalis informacijos yra nuasmeninta, tačiau jei informacija yra skelbiama 
viešuosiuose registruotuose ji turėtų būti rodoma (pvz. įmonės buveinės adresas, registro duomenų 
išrašo duomenys ir pan.).

8. Pateikti ne visi Paraiškos priedų sąraše nurodyti dokumentai.
Vadovaujantis TL taisyklių 21 punktu, kad būtų Įstatymo 192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų 

principų laikymasis, prašome atsižvelgti į aukščiau nurodytas pastabas, patikslinti Paraišką, pateikti 
trūkstamus dokumentus ir informaciją arba pateikti paaiškinimus. Informuojame, kad Taršos 
leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos 
pateikimo dienos.

Informuojame, kad, vadovaujantis Agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 
AV-255 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. AV-72 
„Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto 
karantino laikotarpiu“ pakeitimo“, paskelbto karantino laikotarpiu raštai, prašymai bei jų priedai 

5 Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar 
šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos 
aprašas);
6 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (toliau – Įstatymas);
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teikiami Agentūrai elektroniniu paštu adresu aaa@aaa.am.lt, per e. pristatymo sistemą (elektroninės 
siuntos) ir paštu.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka7.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos
departamento direktorė Justina Černienė

Živilė Vainienė, tel. +370 619 28440, el. p. zivile.vainiene@aaa.am.lt
Ieva Lebednikienė, tel. +370 615 96012, el. p. ieva.lebednikiene@aaa.am.lt

7 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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