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Santrauka 
I Principas „teršėjas moka“ yra vienas iš pagrindinių principų, kuriais grindžiama 
Europos Sąjungos (ES) aplinkos politika. Šio principo taikymas reiškia, kad teršėjai 
apmoka savo taršos išlaidas, įskaitant išlaidas, susijusias su priemonėmis, kurių 
imamasi siekiant užkirsti kelią taršai, ją kontroliuoti ir ištaisyti jos padarytą žalą, ir 
išlaidas, kurias dėl to patiria visuomenė. Taikant šį principą, teršėjai skatinami vengti 
žalos aplinkai ir traukiami atsakomybėn už sukeltą taršą. Be to, būtent teršėjas, o ne 
mokesčių mokėtojas sumoka su žalos ištaisymu susijusias išlaidas. 

II Šioje ataskaitoje dėmesys atkreipiamas į tai, ar principas buvo tinkamai taikomas 
keturiose ES aplinkos politikos srityse, t. y. pramoninės taršos, atliekų, vandens ir 
dirvožemio politikos srityse. Vertinome, ar Komisijos veiksmai, susiję su Atsakomybės 
už aplinkos apsaugą direktyva, kurioje reglamentuojama ekonominės veiklos žala 
aplinkai, davė rezultatų. Galiausiai mes vertinome, ar Komisija ir valstybės narės 
užtikrino, kad ES biudžetas nebūtų naudojamas išlaidoms, kurias turėjo sumokėti 
teršėjas, atlyginti. 2014–2020 m. laikotarpiu suplanuotas ES sanglaudos politikos 
biudžetas ir programa LIFE sudaro apie 29 milijardus eurų, skirtų projektams, kurių 
paskirtis – būtent aplinkos apsauga. Tikrinome ES išlaidas ir veiksmus 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos laikotarpiu. 

III Šios temos auditą nusprendėme atlikti, nes: 

o dėl taršos visuomenė patiria daug išlaidų ir tai yra pagrindinis ES piliečiams nerimą 
keliantis klausimas; 

o principas „teršėjas moka“ yra pagrindinė priemonė, kad būtų efektyviai ir 
sąžiningai įgyvendinti Europos aplinkos apsaugos tikslai; 

o šioje ataskaitoje nustatytos galimybės principą geriau integruoti į būsimus 
aplinkos teisės aktus ir ES žalos aplinkai ištaisymo projektų finansavimo 
priemones; 

o jos išvados ir rekomendacijos taip pat yra svarbios Parlamentui ir Tarybai tikrinant 
visus aplinkosaugos teisės aktus ir Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos 
vertinimą, kurį Komisija turi baigti 2023 m. 

IV Apskritai nustatėme, kad principas „teršėjas moka“ įvairiose ES aplinkos politikos 
srityse yra nevienodai atspindėtas bei taikomas ir kad jo aprėptis bei taikymas buvo 
neišsamūs. Dėl atsakomybės už žalą aplinkai, Komisijos veiksmai, kuriais siekiama remti 
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valstybes nares įgyvendinant Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvą, nepadėjo 
pašalinti pagrindinių trūkumų, pavyzdžiui, neaiškių sąvokų ir apibrėžčių ir finansinio 
užtikrinimo nebuvimo bankroto atveju. ES biudžetas kartais naudojamas valymo 
veiksmams, už kuriuos pagal principą „teršėjas moka“ turėjo sumokėti teršėjai, 
finansuoti. 

V Rekomenduojame Komisijai: 

o įvertinti taikymo sritį, siekiant tvirčiau integruoti principą „teršėjas moka“ į 
aplinkos teisės aktus; 

o apsvarstyti galimybę griežčiau taikyti Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvą; 

o užtikrinti, kad ES lėšos nebūtų naudojamos projektams, už kuriuos turėtų 
sumokėti teršėjas, finansuoti. 

  



6 

 

Įvadas 
01 Europos Sąjungos aplinkos politika siekiama užtikrinti, kad visi ES piliečiai gyventų 
sveikoje aplinkoje, kurioje gamtos ištekliai valdomi tvariai ir užtikrinama biologinė 
įvairovė1. Per pastaruosius dešimtmečius į orą, vandenį ir dirvožemį išmetamų teršalų 
kiekis gerokai sumažėjo2, tačiau tarša ir žala aplinkai tebelieka rimta problema. 

02 Visoje ES 26 % požeminio vandens telkinių dar turi pasiekti „gerą cheminę būklę“ 
ir apytiksliai 60 % paviršinio vandens (upių, ežerų ir tarpinių bei pakrančių vandenų) 
dar nėra geros cheminės ir ekologinės būklės3. ES yra apie 2,8 milijonai vietų, kurios 
gali būti užterštos, visų pirma dėl pramoninės veiklos ir atliekų šalinimo4. Oro tarša, 
kuri yra didžiausias su aplinka susijęs rizikos sveikatai veiksnys ES, taip pat kenkia 
vegetacijai ir ekosistemoms5. 

Principo „teršėjas moka“ kilmė 

03 Principą „teršėjas moka“ 1972 m. pirmą kartą nustatė Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)6. Jame nurodyta, kad teršėjas turėtų 
sumokėti išlaidas, susijusias su valdžios institucijų nustatytų taršos prevencijos ir 
kontrolės priemonių vykdymu, siekiant užtikrinti priimtiną aplinkos būklę. Politikos 
formuotojai gali pasinaudoti šiuo principu, kad pažabotų taršą ir atkurtų aplinką. 
Taikant šį principą, teršėjai skatinami vengti žalos aplinkai ir traukiami atsakomybėn už 
savo sukeltą taršą. Be to, būtent teršėjas, o ne mokesčių mokėtojas sumoka dėl taršos 
atsiradusias išlaidas. Ekonominiu požiūriu tai reiškia „neigiamo šalutinio poveikio 
aplinkai“ priskyrimą. Jeigu su tarša susijusios išlaidos priskiriamos teršėjui, prekių ir 

                                                      
1 Remiantis bendrojoje Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programoje iki 2020 m. pateikta 

vizija. 

2 Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“, p. 14. 

3 EAA, EAA 2018 m. vandens vertinimas. 

4 EAA, Tarša iš vietos šaltinių, 2020 m. 

5 EAA, Oro kokybė Europoje, 2019 m. 

6 EBPO, Tarybos rekomendacija dėl pagrindinių principų, susijusių su tarptautiniais aplinkos 
politikos ekonominiais aspektais, 2020 m. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1d861dfb-ae0c-4638-83ab-69b234bde376?_sm_au_=iVVTZr0NN3B2WRPNVkFHNKt0jRsMJ
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1d861dfb-ae0c-4638-83ab-69b234bde376
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1d861dfb-ae0c-4638-83ab-69b234bde376
https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-quality-and-water-assessment/water-assessments
https://www.eea.europa.eu/themes/soil/soil-threats
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4.en.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4.en.pdf
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paslaugų kaina padidėja tiek, kad būtų sumokėtos šios išlaidos. Todėl vartotojų polinkis 
mokėti mažiau bus paskata gamintojams prekiauti mažiau taršiais produktais7. 

04 Nuo 1972 m. principo „teršėjas moka“ taikymo sritis palaipsniui didėjo 
(1 diagrama)8. Principas iš pradžių buvo orientuotas tik į taršos prevencijos ir kontrolės 
išlaidas, tačiau vėliau jis buvo praplėstas taip, kad būtų įtrauktos išlaidos, skiriamos 
priemonėms, kurių institucijos ėmėsi, siekdamos kovoti su išmetamais teršalais. Paskui 
šio principo taikymas buvo dar labiau praplėstas, kad būtų taikomas atsakomybei už 
aplinkos apsaugą: teršėjai turėtų sumokėti už aplinkai sukeltą žalą, nepaisant to, ar 
tarša, dėl kurios buvo sukelta žala, neviršija teisinių ribų (dar vadinama „leistina 
likutinė tarša“) arba ji buvo sukelta atsitiktinai9. 

1 diagrama. Principo „teršėjas moka“ apžvalga 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

                                                      
7 Jan H. Jans ir Hans H. B. Vedder „Europos aplinkos apsaugos teisė“ (angl. European 

Environmental Law), 2008 m. 

8 EBPO, Principas „teršėjas moka“: analizė ir rekomendacijos, 1992 m. 

9 EBPO, Tarybos rekomendacija dėl principo „teršėjas moka“ taikymo atsitiktinei taršai, 
1989 m. 

Atsakomybės už 
aplinkos apsaugą 

išlaidos 

Su 
administracinėms 

priemonėms 
susijusios išlaidos

Taršos prevencijos 
ir kontrolės išlaidos

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(92)81&docLanguage=En
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/38/38.en.pdf
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05 1992 m. Jungtinių Tautų aplinkos ir vystymosi deklaracijoje (dar vadinama Rio 
deklaracija10) principas „teršėjas moka“ numatytas tarp 27 pagrindinių darnaus 
vystymosi ateities principų. 

Principas „teršėjas moka“ Europos Sąjungoje 

Politikos pagrindas 

06 ES aplinkos politika grindžiama principu „teršėjas moka“. 2007 m. Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 2 dalyje11 nustatyta, kad: [Sąjungos aplinkos] 
politika yra grindžiama atsargumo principu bei principais, kad reikia imtis prevencinių 
veiksmų, kad žala aplinkai pirmiausia turėtų būti atitaisoma ten, kur yra jos šaltinis, ir 
kad atlygina teršėjas. ES teisės aktų leidėjai nėra saistomi principo tais atvejais, kai jie 
priima teisės aktus kitose ES politikos srityse nei aplinkos politika, net jeigu tie teisės 
aktai gali turėti didelį poveikį aplinkai, tai, pavyzdžiui, galima pasakyti apie transporto, 
žuvininkystės arba žemės ūkio politiką. 

07 Europos Komisija yra įpareigota rengti aplinkos srities teisės aktų pasiūlymus, 
kurie grindžiami principu „teršėjas moka“, o valstybės narės privalo į nacionalinę teisę 
perkelti, taikyti ES aplinkos direktyvas ir reglamentus ir užtikrinti jų vykdymą. ES ir 
nacionaliniai teisės aktų leidėjai turi įvairių priemonių, kurias naudodami taiko principą 
„teršėjas moka“, kaip parodyta 2 diagramoje. 

                                                      
10 UNCED, Rio aplinkos ir vystymosi deklaracija, 1992 m. 

11 Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo. 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
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2 diagrama. Principo „teršėjas moka“ įgyvendinimo priemonės 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, parengta remiantis Europos Komisijos pateiktimi „ES aplinkos apsaugos teisės 
principas „teršėjas moka“. 

08 Per pastaruosius dešimtmečius ES priėmė įvairių teisės aktų aplinkos srityje. 
Politikos srityse aptariami aplinkos klausimai, pavyzdžiui, biologinė įvairovė, 
miškininkystė, dirvožemio ir žemės naudojimas, vanduo ir oras. Kitos politikos sritys yra 
skirtos būtent taršos šaltiniams, pavyzdžiui, cheminėms medžiagoms, pramoninei 
taršai ir atliekoms. Atitinkami aplinkos srities teisės aktai, susiję su principo „teršėjas 
moka“ taikymu, yra: 

o Pramoninių išmetamų teršalų direktyva 2010/75/ES (PITD), kurioje, remiantis 
apytiksliai 52 000 dideliems pramonės įrenginiams taikoma leidimų sistema, 
nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės. PITD grindžiama integruotu metodu: 
leidimuose turi būti atsižvelgiama į visą įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, 
apimantį, pavyzdžiui, išmetamuosius teršalus, žaliavų naudojimą, energijos 
vartojimo efektyvumą ir atkūrimą uždarius eksploatavimo vietą. 

o Atliekų pagrindų direktyva 2008/98/EB, kuri taikoma atliekų tvarkymui. Kitose 
teisinėse priemonėse aptariami konkretūs klausimai ir atliekų srautai, pavyzdžiui, 
pakuočių atliekos, vienkartiniai plastikiniai gaminiai, elektros ir elektroninė įranga, 

Siekiama sumažinti taršą iš taršos šaltinio nustatant aplinkos 
standartus, nustatant taršos kontrolės ir stebėsenos sistemų 
funkcijas, susijusias su rizikų mažinimu, draudžiant vykdyti tam 
tikrą veiklą ir nustatant tam tikrų išmetamų teršalų ribas. 
Taikomas principas „teršėjas moka“, nes teršėjas turi sumokėti 
atitikties išlaidas.

Įsakymai ir kontrolės teisės aktai

Rinka pagrįstos priemonės

Savanoriškas požiūris

Siekiama užtikrinti aplinkos tikslų pasiekimą. Siekiant daryti 
poveikį teršėjo elgesiui, naudojamos finansinės paskatos 
arba atgrasomosios priemonės, šiuo tikslu į namų ūkių ir 
įmonių biudžetus įtraukiant su aplinka susijusias išlaidas ir 
naudą. Ne visos rinka pagrįstos priemonės gali būti 
nustatomos ES lygmeniu. Apmokestinimas yra visų pirma 
valstybės narės kompetencija.

Gali prisidėti prie mažiau taršių produktų ar įmonių 
skatinimo. Pavyzdžiui, vartotojai pirmenybę gali teikti 
ekologiniu ženklu paženklintiems produktams, taip 
gamintojai skatinami gaminti mažiau taršius produktus. 

• Licencijavimo procedūros
• Draudimai
• Išmetamų teršalų ribinės vertės
• Administraciniai įsakymai ir sankcijos

• Subsidijos / supirkimo tarifai
• Mokesčiai, rinkliavos
• Prekyba leidimais ir kvotomis
• Atsakomybės taisyklės

• Savanoriškas požiūris
• Aplinkos valdymo sistemos 

(pavyzdžiui, ISO 14001)
• Ženklinimas (pavyzdžiui, 

ekologinis ženklas, energijos 
vartojimo efektyvumo etiketė

https://ec.europa.eu/environment/legal/law/pdf/principles/2%20Polluter%20Pays%20Principle_revised.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/law/pdf/principles/2%20Polluter%20Pays%20Principle_revised.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32010L0075&qid=1615217411358
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008L0098&qid=1615217503884
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baterijos ir akumuliatoriai, eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, 
kasybos atliekos, sąvartynai ir atliekų vežimas. 

o Vandens pagrindų direktyva 2000/60/EB (VPD) taikoma vandens politikai kartu su 
Miesto nuotekų valymo direktyva 2007/60/EEB, Geriamojo vandens direktyva (ES) 
2020/2184 ir Potvynių direktyva 2007/60/EB. Kituose konkretiems sektoriams 
taikomuose teisės aktuose, pavyzdžiui, Pesticidų direktyvoje 2009/128/EB arba 
Nitratų direktyvoje 91/676/EEB, reglamentuojama poveikį vandeniui daranti 
tarša. 

o Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvoje 2004/35/EB (AAAD) nustatyta 
atsakomybės už aplinkos apsaugą ES sistema. Atsakomybė už aplinkos apsaugą 
reiškia, kad ekonominės veiklos vykdytojai, kurie sukelia žalą aplinkai, privalo 
sumokėti už žalos ištaisymą, taip jie skatinami vengti sukelti žalą. Pagal AAAD tais 
atvejais, kai dėl rizikinga laikomos ekonominės veiklos (kaip išsamiai aprašyta 
AAAD III priede) padaroma didelė žala aplinkai, t. y. žemei, vandeniui ir biologinei 
įvairovei, atsakingas veiklos vykdytojas privalo imtis visų būtinų žalos ištaisymo 
priemonių ir už jas sumokėti. Jei ekonominė veikla, įskaitant ūkininkavimą, 
nelaikoma rizikinga aplinkai, pagal AAAD reikalaujama, kad veiklos vykdytojai 
biologinei įvairovei sukeltą žalą ištaisytų tik jei jie yra kalti arba veikė aplaidžiai. 

o Pavojingas chemines medžiagas saugančioms įmonėms taip pat taikoma Seveso 
direktyva 2012/18/ES, kuria siekiama užkirsti kelią didelėms su pavojingomis 
cheminėmis medžiagomis susijusioms avarijoms. 

o Paukščių direktyva 2009/147/EB ir Buveinių direktyva 92/43/EEB, kurios 
vadinamos Gamtos direktyvomis, sudaro ES biologinės įvairovės politikos 
pagrindą. Pagal Gamtos direktyvas valstybės narės privalo saugoti natūralias 
buveines. Šiuo tikslu valstybės narės gali naudoti ES finansavimą. Buveinių 
direktyvoje aiškiai nurodyta, kad principas „teršėjas moka“ gamtos apsaugai 
taikomas ribotai. AAAD taikoma didelės žalos atvejais, kai ji sukeliama 
saugomoms rūšims ir buveinėms. 

09 Nėra jokio ES pagrindų teisės akto, kuriame būtų reglamentuojama dirvožemio 
tarša. Tačiau nustatyta, kad maždaug 35 ES teisėkūros, strateginės politikos ir 
finansavimo priemonės gali būti susijusios su dirvožemio apsauga12.  

                                                      
12 Ekologijos institutas, Updated Inventory and Assessment of Soil Protection Policy 

Instruments in EU Member States, 2017 m. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:31991L0271&qid=1620289712697
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32020L2184&qid=1620289786497
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32020L2184&qid=1620289786497
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LTN/ALL/?uri=celex:32009L0128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex:31991L0676
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02004L0035-20190626&qid=1620302107080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32012L0018&qid=1620222909387
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32012L0018&qid=1620222909387
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:31992L0043
https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf
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ES finansavimas 

10 ES piliečiai dėl taršos patiria daug išlaidų. Nėra jokio išsamaus visų taršos išlaidų, 
kurias patiria visuomenė, vertinimo. Viename neseniai Komisijos užsakymu atliktame 
tyrime apskaičiuota, kad dėl ES aplinkos teisės aktų reikalavimų nesilaikymo metinė 
išlaidų ir prarandamos naudos vertė sudaro apytiksliai 55 milijardus eurų13. 

11 Didelė ES biudžeto dalis skiriama ES klimato kaitos ir su aplinka susijusiems 
tikslams pasiekti. 2014–2020 m. laikotarpiu ES įsipareigojo klimato politikos veiksmams 
išleisti ne mažiau kaip 20 % viso savo biudžeto. Aplinkos tikslus ES įtraukia į daugumą 
savo finansavimo programų. Pavyzdžiui, 2014–2020 m. laikotarpiu Komisija planavo, 
kad 66 milijardai eurų iš bendros žemės ūkio politikos biudžeto ir 1 milijardas eurų, 
skirtų žuvininkystei, bus išleisti su biologine įvairove susijusiems klausimams spręsti, 
tačiau iš naujausios ataskaitos matyti, kad šie skaičiai buvo pervertinti14. 

12 ES biudžeto lėšomis užterštų vietų valymo projektai ir aplinkos apsauga iš esmės 
remiami sanglaudos fondų (t. y. Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo) 
lėšomis pagal plačią temą „Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas“ ir programą 
LIFE. Šių fondų lėšomis sumokamos išlaidos, susijusios su nuotekų valymui ir atliekų 
tvarkymui tam tikrose valstybėse narėse reikalinga infrastruktūra ir priemonėmis, 
kuriomis vykdoma aplinkos būklės stebėsena ir plėtojama žalioji infrastruktūra15. 

13 Programa LIFE16 – tai ES programa, kuria sprendžiami aplinkos ir klimato kaitos 
klausimai. 2014–2020 m. laikotarpiu daugiametėje finansinėje programoje programos 
LIFE aplinkos paprogramei numatyti 2,6 milijardai eurų. 

14 2014–2020 m. laikotarpiu suplanuotas ES sanglaudos politikos biudžetas ir 
programa LIFE sudaro apie 29 milijardus eurų, skirtų projektams, kurių paskirtis – 
būtent aplinkos apsauga (3 diagrama). 

                                                      
13 ES aplinkos apsaugos teisės aktų neįgyvendinimo išlaidos, galutinė ataskaita, 2019 m. 

14 Specialioji ataskaita Nr. 13/2020 „Biologinė įvairovė žemės ūkio paskirties žemėje: BŽŪP 
indėlis nesustabdė padėties blogėjimo“. 

15 Komisijos informacija apie aplinką ir išteklių naudojimo efektyvumą pagal sanglaudos 
politiką. 

16 Reglamentas (ES) 1293/2013. 

https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/study_costs_not_implementing_env_law.pdf
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=53892
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=53892
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=53892
https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/themes/environment/
https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/themes/environment/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0185.01.LIT
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3 diagrama. ES lėšų, numatytų pagal sanglaudos politiką ir pagal 
programos LIFE aplinkos paprogramę, skirtų aplinkos projektams, 
apžvalga (2014–2020 m., milijardais eurų) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. balandžio mėn. gautais duomenimis iš Europos Komisijos 
planuojamų ES išlaidų pagal ES struktūrinius ir investicijų fondus ir programos LIFE aplinkos paprogramę 
duomenų bazės. 
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Audito apimtis ir metodas 
15 Dėl taršos visuomenė patiria daug išlaidų ir tai yra pagrindinis ES piliečiams 
nerimą keliantis klausimas. Principas „teršėjas moka“ yra pagrindinė priemonė, kad 
būtų veiksmingai ir sąžiningai įgyvendinti Europos aplinkos apsaugos tikslai. 
Ankstesnėse ataskaitose nustatėme atvejus, kai principas „teršėjas moka“ nebuvo 
taikomas17. Tačiau anksčiau nenagrinėjome principo „teršėjas moka“ per se. Šioje 
ataskaitoje nustatytos galimybės principą geriau integruoti į būsimus aplinkos teisės 
aktus ir ES žalos aplinkai ištaisymo projektų finansavimo priemones. Ataskaitos išvados 
ir rekomendacijos yra svarbios Parlamentui ir Tarybai tikrinant visus aplinkosaugos 
teisės aktus ir AAAD vertinimą, kurį Komisija turi baigti 2023 m. 

16 Nagrinėjome ES politikos sistemą, taikomą principui „teršėjas moka“. Dėmesį 
atkreipėme į tai, ar: 

o principas buvo tinkamai taikomas keturiose ES aplinkos politikos srityse, t. y. 
pramoninės taršos, atliekų, vandens ir dirvožemio politikos srityse; 

o Komisijos veiksmai, susiję su AAAD, davė rezultatų; 

o ar Komisija ir valstybės narės užtikrino, kad ES biudžetas nebūtų naudojamas 
išlaidoms, kurias turėjo sumokėti teršėjas, atlyginti. 

17 Nagrinėjome ES išlaidas ir veiksmus 2014–2020 m. daugiametės finansinės 
programos laikotarpiu. Atlikdami auditą nenagrinėjome energetikos ir klimato sektorių 
ir oro taršos, nes šias temas aptarėme keliose kitose ataskaitose18. Į audito taikymo 
sritį neįtraukėme valstybių narių aplinkosaugos mokesčių.  

                                                      
17 Žr., pavyzdžiui, Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas Nr. 19/2018, 22/2016, 23/2015, 

02/2015, 04/2014, 23/2012, 20/2012. 

18 Žr., pavyzdžiui, Specialiąją ataskaitą Nr. 23/2018 „Oro tarša: Mūsų sveikata vis dar 
nepakankamai apsaugota“, Specialiąją ataskaitą Nr. 18/2020 „ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema: nemokamų leidimų paskirstymas turėjo būti tikslingesnis“, ir Specialiąją 
ataskaitą Nr. XX/2021 dėl BŽŪP ir klimato. 

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=37685
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=35001
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=32196
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr12_23/sr12_23_lt.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr12_20/sr12_20_lt.pdf
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=46723
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=46723
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=46723
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=54392
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=54392


14 

 

18 Atlikdami auditą: 

o nagrinėjome Komisijos ir atitinkamų agentūrų ataskaitas ir kitus veiksmus, 
susijusius su principo „teršėjas moka“ taikymu ES politikos srityje; 

o gavome nacionalinių institucijų, atsakingų už AAAD įgyvendinimą Italijoje, 
Lenkijoje ir Portugalijoje, paaiškinimus. Šias valstybes nares atrinkome 
remdamiesi pagal AAAD praneštų atvejų skaičiumi, taip pat atsižvelgėme į 
geografinę pusiausvyrą; 

o tikrinome 42 žalos aplinkai ištaisymo projektus. Tai darėme atrinkdami pagal 
sanglaudos politikos fondus ir programą LIFE Italijoje, Lenkijoje ir Portugalijoje 
2014–2020 m. laikotarpiu įgyvendinamus aplinkos atkūrimo projektus, kurių vertė 
– 180 milijonų eurų. Šiuos projektus atrinkome, nes jais buvo finansuojami 
nukenksminimo darbai, susiję su žmogaus sukelta tarša. 

  



15 

 

Pastabos 
ES aplinkosaugos teisės aktai grindžiami principu „teršėjas 
moka“  

19 Nagrinėjome, kaip ES integravo principą „teršėjas moka“ į pagrindines teisėkūros 
sritis, pavyzdžiui, į AAAD pramoninės taršos srityje, į Atliekų pagrindų direktyvą atliekų 
srityje, į Vandens pagrindų direktyvą vandens taršos srityje ir į įvairias direktyvas ir 
reglamentus, susijusius su dirvožemio tarša. Tikrinome, ar jose buvo nuostatų, susijusių 
su principo „teršėjas moka“ taikymu, ir kokiu mastu buvo užtikrinta teršėjų pareiga 
sumokėti už sukeltą taršą. 

Principas „teršėjas moka“ taikomas labiausiai teršiantiems įrenginiams, 
tačiau likutinės taršos visuomenei kaina išlieka didelė 

4 diagrama. Glaustai apie pramoninę taršą 

 
Šaltinis: Eurostatas ir EAA. 

20 AAAD taikoma 33 pramonės sektoriams (I priedas). Kai kuriuose pramonės 
sektoriuose ji taikoma visiems įrenginiams. Kituose sektoriuose ji taikoma didesniems 
įrenginiams (pavyzdžiui, elektrinėms, kurių vardinė šiluminė galia, viršija 50 megavatų). 

21 Įrenginiams, kuriems taikoma AAAD, reikalingas eksploatacijos leidimas, taip pat 
jiems būtina nustatyti konkrečias taisykles ir išmetamų teršalų ribas, pagrįstas 
geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvadomis. Su GPGB susijusiuose 
informaciniuose dokumentuose nurodomi techniniai sprendimai, padedantys riboti 
taršą kartu užtikrinant pramonės įrenginių ekonominį gyvybingumą. Komisija 
reguliariai peržiūri ir atnaujina GPGB išvadas, visi atitinkami esami įrenginiai po 
ketverių metų pereinamojo laikotarpio turi atitikti jų reikalavimus, o nauji įrenginiai 
turi atitikti reikalavimus nedelsiant. Valstybių narių institucijos tikrina įrenginius, 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SBS_NA_IND_R2__custom_673874/default/table?lang=en&_sm_au_=iVVVJmL5554bmP7FVkFHNKt0jRsMJ
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2020/articles/the-challenge-of-reducing-industrial-pollution?_sm_au_=iVVTVHB63WFTjTSFVkFHNKt0jRsMJ
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kuriems taikoma PITD, skiria baudas reikalavimų neatitinkantiems įrenginiams, o 
sudėtingiausiais atvejais nutraukia įrenginių eksploataciją. 

22 2020 m. Komisija paskelbė PITD vertinimą19, iš kurio matyti, kad visų PITD 
įrenginių į orą išmetamų teršalų žala 2010–2017 m. sumažėjo apytiksliai 50 %. Komisija 
apskaičiavo PITD išlaidas ir naudą tam tikriems sektoriams: pavyzdžiui, geležies ir 
metalo sektoriuje atitikties PITD metinės išlaidos sudarė apytiksliai 90 milijonų eurų, o 
dėl taršos prevencijos kasmet sutaupomi 932 milijonai eurų20. Savo komunikate dėl 
Europos žaliojo kurso21 Komisija paskelbė, kad ji pasiūlys peržiūrėti ES priemones, 
kurias taikant sprendžiamos didelių pramonės įrenginių keliamos taršos problemos. 

23 Įrenginių savininkai privalo sumokėti išlaidas, susijusias su jų PITD leidimuose 
nustatytų sąlygų laikymusi. Tai reiškia, kad būtina imtis priemonių, kad nebūtų viršytos 
išmetamiems teršalams taikomos teisinės ribos, ir įtraukti taršos prevencijos ir 
kontrolės sąnaudas. Tačiau viešosiomis lėšomis galima remti veiksmus, kuriais siekiama 
aukštesnių, nei galiojantys standartų22. Jeigu įrenginiai sukelia didelę žalą aplinkai, 
jiems taikoma AAAD (42–62 dalys), ir tai reiškia, kad jie privalo sumokėti už žalos 
ištaisymą. Dauguma valstybių narių (17) neužtikrina įrenginių atsakomybės už žalą, kuri 
aplinkai buvo sukelta dėl teršalų, kuriuos leidžiama išmesti pagal jiems išduotą 
leidimą23, ir kai žala padaryta ne dėl su įrenginiu susijusių priežasčių arba buvo dirbama 
aplaidžiai. 

24 AAAD taikoma taršiausiems pramonės įrenginiams, kaip išsamiai aprašyta 
20 dalyje. PITD nereikalaujama, kad įrenginiai apmokėtų su likutinės taršos poveikiu 
susijusias visuomenės išlaidas. 2014 m. Europos aplinkos agentūra (EAA) įvertino, kad 
dėl likutinės oro taršos žalos, kurią padarė 14 000 pagrindinių pramonės objektų 2008–

                                                      
19 Europos Komisija, Pramoninių išmetamų teršalų direktyvos (PITD) vertinimas, 

SWD(2020) 181 final. 

20 Ricardo Energy & Environment, GPGB įgyvendinimo pagal PITD sąnaudų ir naudos ex post 
vertinimas, 2018 m. 

21 „Europos žaliasis kursas“. 

22 Europos Komisija, 2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairės, 
OL C 200, 2014. 

23 Direktyvos 2004/35/EC 8 straipsnio 4 dalies a ir b punktai. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11095-2020-INIT/en/pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/28bb7d3c-cf70-4a80-a73a-9fb90bb4968f/Iron%20and%20Steel%20BATC%20ex-post%20CBA.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/28bb7d3c-cf70-4a80-a73a-9fb90bb4968f/Iron%20and%20Steel%20BATC%20ex-post%20CBA.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0035-20190626&qid=1568193390794&from=LT
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2012 m. laikotarpiu, visuomenė patyrė nuo 329 milijardų eurų iki 1 053 milijardų eurų 
išlaidų24. 

25 Tarp 42-ų žalos aplinkai ištaisymo projektų, kuriuos nagrinėjome, radome 
projektą, kuriuo buvo siekiama spręsti didelės plieno ir geležies gamyklos, kurioje 
nebuvo laikomasi PITD, keliamos taršos problemą (1 langelis). 

1 langelis 

Dėl PITD nesilaikymo sukelta didelė žala: didelės Italijos plieno 
gamyklos atvejis 

2005 m. Italijos Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad įmonė, kuriai priklauso 
didelė plieno ir geležies gamykla, buvo atsakinga už oro taršą, pavojingų atliekų 
išmetimą ir dalelių išmetimą. 2010 m. savivaldybė, kurioje veikia gamykla, nurodė, 
kad žalos aplinkai pašalinimas kainuos 2 milijardus eurų, ir ėmėsi teisinių veiksmų 
kompensacijai gauti. 2011 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) 
nustatė, kad Italija nesilaikė PITD. 2015 m. įmonę perėmė valstybė. 2017 m. 
teisminės institucijos pradėjo baudžiamąjį procesą prieš ankstesnius gamyklos 
savininkus ir sudarė neteisminį susitarimą, kurio vertė viršijo 1 milijardą eurų. 
Susigrąžintas lėšas Italijos valstybė naudoja deaktyvavimo veiklai. 2019 m. Italijos 
apeliacinis teismas priteisė kompensaciją savivaldybei, tačiau įmonė negalėjo 
atlyginti žalos. 

Projekto, kuriam buvo skirtas 375 000 eurų finansavimas, tikslas buvo nustatyti 
taršą ir ją šalinti ir jis buvo susijęs su kita netoli plieno ir geležies gamyklos esančia 
savivaldybe. Projekto metu buvo atliekama beveik 6 000 hektarų ploto žemės ūkio 
paskirties žemės aplinkos analizė ir rizikos vertinimas. Įgyvendinus projektą, 
nustatytas didelis pramoninis užterštumas, keliantis didelę riziką sveikatai. 

                                                      
24 EAA, Europos pramonės įrenginių sukeltos oro taršos išlaidos 2008–2012 m. laikotarpiu, 

2014 m. 

http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012
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Atliekų teisės aktuose atsispindi principas „teršėjas moka“, tačiau juose 
neužtikrinama teršėjų atsakomybė sumokant visas su tarša susijusias 
išlaidas 

5 diagrama. Glaustai apie atliekas 

 
Šaltinis: visi duomenys iš Eurostato. 

26 Atliekos yra oro, vandens ir dirvožemio taršos šaltinis. ES atliekų teisės aktų 
sistemoje siekiama laikytis „atliekų hierarchijos“ (6 diagrama), siekiant sumažinti 
atliekas ir neišvengiamai susidariusias atliekas panaudoti kaip šaltinį. 

6 diagrama. Atliekų hierarchija 

 
Šaltinis: Atliekų pagrindų direktyva. 

Prevencija

Parengimas pakartotiniam naudojimui

Perdirbimas

Naudojimas 
energijai gauti

Šalinimas

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics#Total_waste_generation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008L0098&qid=1615217503884
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27 Direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės laikytųsi privalomų tikslų25. 
Pavyzdžiui, 55 % komunalinių atliekų iki 2025 m. turėtų būti paruoštos pakartotiniam 
naudojimui arba perdirbimui (didinama iki 60 % 2030 m. ir iki 65 % 2035 m., įskaitant 
ne daugiau kaip 10 % atliekų vežimą į sąvartyną). 

28 Atliekų pagrindų direktyvoje reikalaujama, kad „pagal principą „teršėjas moka“ 
atliekų tvarkymo išlaidas, įskaitant išlaidas reikiamai infrastruktūrai ir jos veiklai, 
padengia pirminis atliekų gamintojas arba esami ar ankstesni atliekų turėtojai“. 
Valstybės narės nusprendžia, ar atliekų tvarkymo išlaidas privalo sumokėti galutinis 
naudotojas (t. y. atliekas išmetantis vartotojas) ar visas šias išlaidas arba jų dalį privalo 
sumokėti produkto, kuris tampa atliekomis, gamintojas. Tai vadinama didesne 
gamintojo atsakomybe. Didesnė gamintojo atsakomybė nėra vienintelis būdas 
įgyvendinti principą „teršėjas moka“. Pavyzdžiui, Plastiko maišelių direktyvoje 
reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi priemonių, pavyzdžiui, nacionalinių mažinimo 
tikslų ir (arba) ekonominių priemonių (pavyzdžiui, rinkliavų, mokesčių). 

29 Pagal didesnės gamintojo atsakomybės schemas gamintojai atsako už savo 
produktų tvarkymą jiems tapus atliekomis. Todėl gamintojų ir vartotojų sumokėta 
kaina atspindi atliekų tvarkymo išlaidas ir taip sumažinamos valdžios institucijų ir 
mokesčių mokėtojų išlaidos. Šiomis schemomis gamintojai taip pat skatinami kurti 
žalesnius produktus, kad būtų išvengta nereikalingų atliekų. Didesnės gamintojo 
atsakomybės schemas privaloma taikyti tam tikruose atliekų, pavyzdžiui, elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų, baterijų, akumuliatorių ir transporto priemonių, srautuose 
ir jas iki 2024 m. bus reikalaujama taikyti visoms pakuočių atliekoms, vienkartiniams 
plastikiniams gaminiams ir žvejybos įrankiams. 

30 Piliečiams arba įmonėms taikomi mokesčiai turėtų būti proporcingi 
susidarančioms atliekoms ir juos nustatant reikia atsižvelgti į aplinkai sukeltą žalą. 
Viename tyrime dėl atliekų tvarkymo finansavimo26 nurodyta, kad „iš įrodymų matyti, 
kad šalutinis poveikis aplinkai, atsižvelgiant į namų ūkių sumokamus naudotojo 
mokesčius, yra priskiriamas tik ribotai“. 

                                                      
25 Pagrindiniai privalomi tikslai, susiję su įvairiomis atliekų rūšimis, apibendrinti Audito Rūmų 

apžvalgoje Nr. 4 „ES veiksmai siekiant išspręsti plastiko atliekų problemą“. 

26 Investicijų poreikio atliekų sektoriuje ir komunalinių atliekų tvarkymo valstybėse narėse 
finansavimo tyrimas, 2019 m. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1601561123103&uri=CELEX:32015L0720
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_04/RW_Plastic_waste_LT.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d5f8355-bcad-11e9-9d01-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d5f8355-bcad-11e9-9d01-01aa75ed71a1
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31 Iš ES biudžeto, daugiausia pagal sanglaudos politiką, 2014–2020 m. laikotarpiu 
buvo numatyta skirti 4,3 milijardo eurų atliekų surinkimo, rūšiavimo ir apdorojimo 
infrastruktūrai finansuoti. 

Teršėjai nesumoka visų su vandens tarša susijusių išlaidų 

7 diagrama. Glaustai apie vandenį 

 
Šaltinis: visi duomenys iš EAA 2018 m. atlikto Europos vandenų vertinimo. 

32 Vandens pagrindų direktyvoje nustatyta bendra visų rūšių vandenų apsaugos ES 
sistema ir ja užkertamas kelias tolesniam vandens kokybės blogėjimui. Joje nustatyti 
tikslai paviršinio ir požeminio vandens telkiniams. 

33 EBPO apskaičiavo27, kad valstybės narės kasmet jau išleidžia apytiksliai 100 
milijardų eurų vandens tiekimui ir sanitarijai ir kad joms (išskyrus Vokietiją) tą sumą 
reikės padidinti 25 %, kad būtų pasiekti ES teisės aktuose dėl nuotekų valymo ir 
geriamojo vandens nustatyti tikslai. Į šią sumą neįskaičiuotos investicijos, kurios yra 
reikalingos dabartinei infrastruktūrai atnaujinti arba Vandens pagrindų direktyvoje ir 
Potvynių direktyvoje nustatytiems tikslams pasiekti. 

34 Pagal Vandens pagrindų direktyvos 9 straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės 
„atsižvelg[tų] į sąnaudų, patirtų teikiant vandens paslaugas, įskaitant aplinkos apsaugos 
ir išteklių sąnaudas, susigrąžinimo principą <…> ir visų pirma atsižvelg[tų] į principą 
„teršėjas moka“. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad pramonės, žemės ūkio ir namų 
ūkių sektorių įnašas į sąnaudų, patirtų teikiant vandens tiekimo paslaugas, 

                                                      
27 EBPO, Vandens tiekimo, sanitarijos ir apsaugos nuo potvynių finansavimas, 2020 m. 

https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6893cdac-en.pdf?expires=1605689602&id=id&accname=oid040561&checksum=A579ED9605FD25AEA4331A4E8E018139
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susigrąžinimą būtų pakankamas atsižvelgiant į jų sunaudojamą vandens kiekį. 8 
diagramoje parodytas vandens suvartojimas pagal ekonomikos sektorių. 

8 diagrama. Vandens suvartojimas pagal ekonomikos sektorių Europoje 
2017 m.  

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantisEAA duomenimis, teikiamais Europos aplinkos agentūros šalims narėms 
ir bendradarbiaujančioms šalims. 

35 Nustatydamos savo vandens kainos politiką, valstybės narės gali atsižvelgti į 
socialinį, aplinkos ir ekonominį išlaidų susigrąžinimo poveikį. Todėl jos turi diskreciją 
nuspręsti, kas turėtų mokėti, kiek ir už kokią paslaugą. ESTT savo sprendime C-525/12 
patvirtino, kad valstybės narės neprivalo taikyti išlaidų susigrąžinimo principo visam 
sunaudojamam vandeniui. 

36 ES naudotojai sumoka vidutiniškai apytiksliai 70 % vandens paslaugų teikimo 
išlaidų (sumokėdami vandeniui taikomus tarifus), o viešosiomis lėšomis finansuojama 
likusi 30 % išlaidų dalis, nors tarp regionų ir valstybių narių esama didelių skirtumų28. 
ES namų ūkiai paprastai sumoka didžiąją dalį vandens tiekimo ir sanitarijos paslaugų29 
išlaidų, nors jie suvartoja tik 10 % vandens, kaip parodyta 8 diagramoje. Žemės ūkio,30 
t. y. sektoriaus, kuris labiausiai kenkia atsinaujinantiems gėlo vandens ištekliams, 
indėlis yra mažiausias. 2011 m. tyrime įvertinta, kad Prancūzijoje dėl žemės ūkio taršos 
                                                      
28 EBPO, Financing Water Supply, Sanitation and Flood Protection, 2020 m. 

29 Fitness Check of the WFD, SWD(2019) 439 final, p. 64. 

30 EAA, Use of freshwater resources in Europe, 2020 m. 

Žemės ūkis, 
miškininkystė ir 

žuvininkystė

Elektros, dujų, 
garo ir oro 

kondicionavimo 
tiekimas

Kasyba ir karjerų 
eksploatavimas, 

gamyba ir 
statyba

Paslaugų pramonėNamų ūkiai

58 %
18 % 11 % 3 %10 %

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/annual-and-seasonal-water-abstraction-7#tab-dashboard-02
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0525&qid=1612972163724
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6893cdac-en.pdf?expires=1605689602&id=id&accname=oid040561&checksum=A579ED9605FD25AEA4331A4E8E018139
https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/documents/Water%20Fitness%20Check%20-%20SWD(2019)439%20-%20web.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4
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namų ūkių apmokėtos papildomos išlaidos vienam namų ūkiui per metus sudarė iki 
494 eurų labiausiai nukentėjusiose vietovėse31 

37 2019 m. Komisija nustatė32, kad valstybėms narėms reikia daryti tolesnę pažangą 
į vandens kainą įtraukiant su aplinka ir ištekliais susijusias išlaidas. Nors, sprendžiant su 
konkrečiais teršalais susijusius klausimus, padaryta pažanga, daugumai įmonių vandens 
kaina nustatoma neatsižvelgiant į visas išlaidas, kurios atsiranda dėl to, kad tos įmonės 
teršia vandenį. 

38 Išlaidų susigrąžinimo principą sudėtinga taikyti pasklidosios taršos šaltiniams, 
pavyzdžiui, žemės ūkio sektoriuje, kuriame sudėtinga nustatyti teršėjus. Žemės ūkio 
sektorius dažnai nėra apmokestinamas už nuotekų valymą, nes didžioji dalis jame 
sunaudojamo vandens nėra išleidžiamas į nuotekų surinkimo sistemą (todėl vanduo 
nevalomas). Pagrindinė priežastis, dėl kurios ES požeminis vanduo nepasiekia geros 
cheminės būklės, yra nitratai ir pesticidai iš pasklidosios žemės ūkio taršos šaltinių. Dėl 
nitratų taršos kyla didelė rizika požeminio vandens telkinių ateičiai, nes ekspertai 
įrodė33, kad dabar dideli kiekiai nitratų yra saugomi uolėtuose sluoksniuose tarp 
dirvožemio ir požeminio vandens. Kadangi nitratai lėtai sunkiasi per uolienas, tam, kad 
teršalai pasiektų požeminį vandenį, gali prireikti šimtmečio ar daugiau, todėl žemės 
ūkio praktikos pokyčių poveikis požeminio vandens kokybei atsiranda vėliau. 

                                                      
31 Prancūzijos su vandens tarša susijusių ūkininkavimo išlaidų vertinimas, République 

Française, Ministère de l’écologie, Tvaraus vystymosi ekonomikos, vertinimo ir integravimo 
departamentas, Tyrimai ir dokumentai Nr. 52, 2011 m. 

32 VPD tinkamumo patikra, SWD(2019) 439 final. 

33 Ascott, M.J., Gooddy, D.C., Wang, L. et al, Global patterns of nitrate storage in the vadose 
zone, 2017 m. 

https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/documents/Water%20Fitness%20Check%20-%20SWD(2019)439%20-%20web.pdf
https://www.nature.com/articles/s41467-017-01321-w
https://www.nature.com/articles/s41467-017-01321-w
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Nėra jokios ES teisės aktų sistemos, skirtos dirvožemio apsaugai nuo 
taršos 

9 diagrama. Glaustai apie dirvožemio taršą 

 
Šaltinis: EEA perspėjimai, 2019 m., Jungtinis tyrimų centras (JRC), „Vietos dirvožemio užterštumo būklė 
Europoje“ (angl. Status of local soil contamination in Europe), Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo 
tinklo (EIONET) nacionalinis referencinis dirvožemio centras. 

39 Įvairiomis ES direktyvomis ir reglamentais, taikomais sektoriams, pavyzdžiui, 
pramonei ir žemės ūkiui, kurie labiausiai kenkia aplinkai, prisidedama prie dirvožemio 
taršos prevencijos ir mažinimo (pavyzdžiui, 20–25 ir 38 dalys). 2006 m. Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl Dirvožemio pagrindų direktyvos, kuri apėmė dirvožemio taršos ir 
degradacijos prevenciją ir užterštų vietovių nustatymą, registravimą ir atkūrimą. 
Europos Parlamentas priėmė teigiamą nuomonę dėl pasiūlymo, tačiau Taryba 
pasiūlymui nepritarė. Komisija pasiūlymą atsiėmė 2014 m. gegužės mėn. 

40 Bendrų ES masto tikslų, susijusių su dirvožemio tarša ir užterštų vietovių 
nukenksminimu, nėra. Iš Komisijos finansuoto tyrimo34 matyti, kad kai kuriose 
valstybėse narėse galiojo labai išsamūs nacionalinės teisės aktai, o kitose valstybėse 
narėse trūko koordinuotų veiksmų dirvožemio apsaugos srityje. 

41 Užterštų dirvožemių nukenksminimas kainuoja brangiai: 2006 m. Komisija 
apskaičiavo, kad bendros užteršto dirvožemio valymo ES išlaidos sudarė 119 milijardų 

                                                      
34 Ekologijos institutas, Updated Inventory and Assessment of Soil Protection Policy 

Instruments in EU Member States, 2017 m. 

https://www.eea.europa.eu/publications/eea-signals-2019-land
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107508/jrc107508_2018.1264_src_final_progress_in_the_management_contaminated_sites_in_europe_eur_29124_en_online-final_1.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107508/jrc107508_2018.1264_src_final_progress_in_the_management_contaminated_sites_in_europe_eur_29124_en_online-final_1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf
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eurų35. Iš valstybių biudžetų, įskaitant ES lėšas, finansuojama daugiau nei 42 % žalos 
ištaisymo veiksmų36: nemažai taršos veiksmų įvyko labai seniai, todėl iškyla didesnė 
rizika, kad teršėjai nebeegzistuoja, jų negalima nustatyti arba jie yra nemokūs. Be to, 
principą „teršėjas moka“ sudėtinga taikyti pasklidosios dirvožemio taršos atvejais, nes 
tokiu atveju labai dažnai sunku nustatyti konkrečių teršėjų atsakomybę. 

Komisijos veiksmų planas dėl AAAD veikimo pagerinimo 
nepadėjo pasiekti lauktų rezultatų  

42 Peržiūrėjome 2016 m. AAAD vertinimą ir įvertinome, ar veiksmai, kurių nuo to 
laiko ėmėsi Komisija, padėjo pašalinti nustatytus trūkumus. 

Atlikusi AAAD vertinimą, Komisija priėmė veiksmų planą, kad pašalintų 
nustatytus trūkumus 

43 Direktyvoje buvo reikalaujama, kad: 

o valstybės narės Komisijai iki 2013 m. balandžio mėn., paskui 2022 m. ir po to kas 
penkerius metus teiktų duomenis apie visus 2007–2013 m. laikotarpio aplinkai 
sukeltos žalos ištaisymo pagal AAAD atvejus. 

o Komisija 2014 m., paskui 2023 m. ir po to kas penkerius metus Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų ataskaitas. 

44 Valstybės narės pranešė apie 1 230 atvejų, kurie 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
išnagrinėti pagal AAAD37. Kaip parodyta 10 diagramoje, atvejų skaičius valstybėse 
narės buvo labai skirtingas, o dvi šalys – Vengrija ir Lenkija – pranešė apie daugiau nei 
85 % visų atvejų skaičiaus. Komisijos tarnybų darbiniame dokumente padaryta išvada, 
kad pagrindinė šių didelių skirtumų priežastis buvo nevienodas AAAD taikymas 
valstybėse narėse38. 

                                                      
35 ES 25 įverčiai (įskaitant Jungtinę Karalystę, išskyrus Bulgariją, Kroatiją ir Rumuniją, 

Dirvožemio apsaugos teminės strategijos poveikio vertinimas, SEC(2006) 620. 

36 JRC, „Vietos dirvožemio užterštumo būklė Europoje“, 2018 m. 

37 SWD/2016/0121 final, p. 21. 

38 SWD/2016/0121 final, p. 37 ir 70. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52006SC0620
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107508/jrc107508_2018.1264_src_final_progress_in_the_management_contaminated_sites_in_europe_eur_29124_en_online-final_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0121&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0121&from=LT
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10 diagrama. ES valstybių narių 2007–2013 m. laikotarpiu pranešti AAAD 
atvejai 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos 2016 m. vertinimu. 

45 Komisijos 2016 m. atliktame AAAD vertinime padaryta išvada, kad AAAD 
tebebuvo aktuali ir kad valstybės narės darė pažangą siekdamos joje nustatytų tikslų. 
Tačiau Komisija nustatė, kad kelios problemos, susijusios su politine struktūra arba 
įgyvendinimu, trukdė veiksmingai ir efektyviai užtikrinti atsakomybę: 

o nuoseklių ir palyginamų duomenų apie AAAD įgyvendinimą trūkumas; 

o prastas suinteresuotųjų subjektų informuotumas apie atsakomybės užtikrinimą; 

o neaiškios pagrindinės sąvokos ir apibrėžtys; 

o taikymo srities ribojimai, susiję su išimtimis ir gynybos priemonėmis, ir 

o finansinio užtikrinimo nebuvimas bankroto atveju. 

Daugiau nei 500 
atvejų kiekvienoje 
valstybėje narėje  
Vengrija, Lenkija

→ 0 atvejų kiekvienoje valstybėje narėje 
Airija, Austrija, Bulgarija, Čekija, Danija, 
Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, 
Slovakija, Slovėnija

Mažiau nei 5 atvejai kiekvienoje 
valstybėje narėje
Belgija, Estija, Kipras, Lietuva, Portugalija, 
Rumunija, Suomija, Švedija 

10–60 atvejų kiekvienoje 
valstybėje narėje
Graikija, Ispanija, Italija, 
Latvija, Vokietija

87 %

11 %

2 %

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0121&from=LT
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46 Remdamasi šiuo vertinimu, Komisija, pasikonsultavusi su valstybių narių 
ekspertais, priėmė 2017–2020 m. daugiametę AAAD darbo programą (DDP)39, kad 
pašalintų nustatytus trūkumus. 2020 m. Komisija patvirtino naują darbo programą, 
kurioje numatyti 2021–2024 m. laikotarpio veiksmai40. 

47 Vienas iš veiksmų buvo susijęs su duomenų teikimu. Vertinime padaryta išvada, 
kad pateiktų duomenų kokybė buvo prasta ir trukdė Komisijai padaryti patikimas 
išvadas dėl AAAD įgyvendinimo. Vertinime nurodyta, kad nors kai kurios valstybės 
narės patiekė išsamius ir tinkamos struktūros duomenis, kitos valstybės narės 
nepateikė visos išsamiam vertinimui reikalingos informacijos. 

48 Siekdama pagerinti duomenų nuoseklumą ir kokybę, Komisija 2017 m. sukūrė 
AAAD informacinę sistemą. Tačiau sistema neveikia. Komisija planuoja skatinti naudoti 
informacinę sistemą, šiuo tikslu planuoja surengti diskusijas su valstybėmis narėmis, 
kaip organizuoti duomenų rinkimą nacionaliniu lygmeniu. Atsižvelgiant į teisinių 
sistemų skirtumus, nėra jokio patikinimo, kad ši nauja sistema padės užtikrinti 
nuoseklią analizę visoje ES. 

Pagrindinės AAAD sąvokos tebėra neapibrėžtos 

49 AAAD apibrėžiama trijų rūšių žala aplinkai, kuri patenka į direktyvos taikymo sritį, 
t. y. saugomos rūšys ir natūralios buveinės, vanduo ir žemė41. Direktyva taikoma, kai 
tokia „žala aplinkai“ laikoma „didele“. Direktyvoje nenustatyti žalos vertinimo ar žalos 
vandeniui ir žemei reikšmingumo ribos nustatymo kriterijai. 

50 2016 m. atliktame Komisijos vertinime nurodyta, kad dėl neaiškių AAAD 
pagrindinių sąvokų („žala aplinkai“ ir „reikšmingumas“) ir nevienodo jų taikymo, buvo 
pakenkta direktyvos tikslui, t. y. užtikrinti ES aukšto lygmens aplinkos apsaugą42. 

51 Todėl valstybės narės labai nevienodai aiškina didelės žalos aplinkai turinį, kuris 
turi būti atliekamas remiantis direktyvoje nustatytu principu „teršėjas moka“. Įvykis, 
dėl kurio AAAD pradedama taikyti vienoje valstybėje narėje, gali neturėti jokios 

                                                      
39 2017–2020 m. daugiametė AAAD darbo programa (DDP). 

40 2021–2024 m. daugiametė tęstinė AAAD darbo programa (TDDP). 

41 Direktyvos 2004/35/EB 2 straipsnis. 

42 SWD/2016/0121 final, p. 60. 

https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/MAWP_2017_2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eld_mawp-approved.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0035-20190626&qid=1568193390794&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0121&from=LT
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reikšmės kitoje. Konkrečiu atveju apibrėžiant sąvoką „žala aplinkai“ AAAD tiesiog 
pateikiama nuoroda į žalą, dėl kurios iškyla reikšminga rizika žmogaus sveikatai, bet ne 
aplinkai. 

52 Remdamasi 2017–2020 m. DDP, Komisija pasamdė rangovą, kad jis parengtų 
„bendro susitarimo“ dokumentą, kuriame būtų išsamiau paaiškintos pagrindinės AAAD 
sąvokos. Nei Komisija, nei valstybės narės šio dokumento nepatvirtino43. 

53 2017 m. Europos Parlamentas nurodė, kad „skirtingas žalos aplinkai 
reikšmingumo ribos aiškinimas ir taikymas yra viena pagrindinių veiksmingo ir vienodo 
Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos taikymo kliūčių“44. Europos Parlamentas 
paragino Komisiją peržiūrėti „žalos aplinkai“ apibrėžtį ir paaiškinti „reikšmingumo 
ribos“ sąvoką. 

54 2019 m. AAAD iš dalies pakeista45 nustatant reikalavimą, kad Komisija iki 2020 m. 
pabaigos parengtų gaires dėl sąvokos „žala aplinkai“. Pasikonsultavusi su valstybėmis 
narėmis, 2021 m. kovo mėn. Komisija [.] paskelbė pranešimą46 dėl sąvokos „žala 
aplinkai“ apibrėžties teisinio aiškinimo. Komisijos aiškinimas nėra privalomas ir jame 
nėra konkrečių kriterijų ar ribų, į kurias atsižvelgiant turėtų būti taikoma AAAD, nes 
tam reikėtų keisti teisės aktus. 

55 Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo ir vykdymo 
užtikrinimo tinklas (toliau – IMPEL tinklas) nustatė, kad nacionaliniai specialistai turi 
dalytis patirtimi, siekiant aptikti, nustatyti ir įvertinti žalą aplinkai. Kad patenkintų šį 
poreikį, IMPEL tinklas rengia suinteresuotiesiems subjektams skirtą vadovą, kuriame 
bus išsamiai išdėstyti žalos aplinkai vertinimo kriterijai. Jį planuojama paskelbti 
2021 m.47 Savo 2021–2024 m. darbo programoje Komisija nurodė planuojanti 
„bendradarbiauti įgyvendinant IMPEL projektą ir jo rezultatus panaudoti gebėjimams 
stiprinti“. Savo 2021–2024 m. darbo programoje Komisija neplanavo imtis jokių 
konkrečių veiksmų šiuo klausimu. 

                                                      
43 18–22-ojo AAAD ekspertų grupės susitikimų ataskaitos. 

44 2017 m. spalio 26 d. Europos Parlamento rezoliucijos 9 konstatuojamoji dalis. 

45 Reglamentas (ES) 2019/1010. 

46 Komisijos pranešimas 2021/C 118/015.  

47 IMPEL projekto techninė užduotis. 

https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/eld_meetings.htm
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld-2018/EP's%20ELD%20Resolution.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32019R1010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.118.01.0001.01.LT&toc=OJ:C:2021:118:TOC
https://www.impel.eu/projects/criteria-for-the-assessment-of-the-environmental-damage-caed/
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Kai kurios valstybės narės reikalauja, kad pramonės įmonės apsidraustų 
nuo žalos aplinkai rizikų 

56 Jeigu žalos aplinkai ištaisymo išlaidos viršija veiklos vykdytojo turtą, bankroto 
atveju veiklos vykdytojas negali užbaigti žalos ištaisymo veiksmo, todėl išlaidos 
sumokamos viešosiomis lėšomis. 

57 Valstybės narės nebuvo įpareigotos pateikti informaciją apie 2007–2013 m. 
ataskaitinio laikotarpio žalos ištaisymo išlaidas. Dvylika valstybių narių pateikė 
informaciją apie tokias išlaidas, 96 % su žalos ištaisymu susijusių projektų kainavo 
mažiau nei 1 milijoną eurų48. Atlikę žalos ištaisymo projektų, kurių išlaidos buvo 
sumokėtos iš ES biudžeto, analizę, išsiaiškinome, kad šie projektai dažnai buvo susiję su 
atvejais, kai žalos ištaisymo išlaidos buvo didelės, palyginti su veiklos vykdytojo 
finansiniais pajėgumais, o finansinio užtikrinimo nebūdavo (68 dalis). 

58 AAAD reikalaujama, kad valstybės narės „paskatintų finansinio užtikrinimo 
instrumentus ir rinkas, <…> kad sudarytų sąlygas subjektams naudoti finansines 
garantijas savo atsakomybei <…> užtikrinti“49. Finansinis užtikrinimas, be kita ko, gali 
būti nustatomas draudimo liudijimo forma, sumokant įmoką į aplinkos fondą, gaunant 
banko garantiją, sumokant užstatą arba iš nuosavo rezervo. Valstybės narės neprivalo 
nustatyti privalomo finansinio užtikrinimo. 

59 Septynios valstybės narės (Airija, Čekija, Ispanija, Italija, Lenkija, Portugalija ir 
Slovakija) reikalauja finansinio užtikrinimo dėl kai kurių arba visų atsakomybės už 
aplinkos apsaugą rūšių, kaip parodyta 11 diagramoje. 

                                                      
48 SWD/2016/0121 final, p. 35. 

49 Direktyvos 2004/35/EB 14 straipsnis. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0121&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0035-20190626&qid=1568193390794&from=LT
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11 diagrama. Finansinis užtikrinimas ES atsižvelgiant į atsakomybę pagal 
AAAD 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Stevens & Bolton LLP parengtos ataskaitos duomenimis. 

60 Europos Parlamento vardu parengtame tyrime padaryta išvada, kad bankroto 
problemą galima spręsti nustatant privalomą finansinio užtikrinimo tvarką. Pavyzdžiui, 
Portugalijoje nustatyta privaloma finansinio užtikrinimo tvarka visai veiklai, kuri, kaip 
nurodyta AAAD, gali kelti riziką aplinkai. Portugalija leidžia naudoti įvairias finansinio 
užtikrinimo priemones, įskaitant draudimo liudijimus, banko garantijas, aplinkos 
fondus ir nuosavas lėšas. Portugalija nepranešė apie jokius bankroto atvejus, dėl kurių 
nebuvo galima užtikrinti atsakomybės už aplinkos apsaugą50. 

                                                      
50 V. Fogleman „Finansinio užtikrinimo gerinimas įgyvendinant Atsakomybės už aplinkos 

apsaugą direktyvą“ (angl. Improving financial security in the context of the Environmental 
Liability Directive), 2020 m., p. 127–128. 
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https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Final_report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Final_report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Final_report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Final_report.pdf
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61 Pagal 2017–2020 m. DDP Komisija finansavo draudimo liudijimų valstybėse 
narėse prieinamumo ir paklausos tyrimą51. Jame nustatyta, kad atsakomybės pagal 
AAAD draudimo liudijimai, kurie yra populiariausia finansinio užtikrinimo priemonė, ES 
nebuvo prieinami plačiu mastu, o kai kuriose valstybėse narėse jų apskritai nebuvo. 
Tyrime taip pat nustatyta, kad pasiūla nebūtinai atitiko paklausą, ir kad kai kuriose 
šalyse pasiūla buvo didelė, tačiau paklausa buvo maža. Tačiau iš tyrimo taip pat buvo 
matyti, kad valstybėse narėse, kuriose atsakomybės pagal AAAD finansinis užtikrinimas 
buvo privalomas, dėl šios prievolės buvo skatinama draudimo rinkos plėtra. 

62 Savo 2021–2024 m. darbo programoje Komisija planuoja atlikti tolesnį tyrimą, kad 
išnagrinėtų „sritis, kuriose sutampa anksčiau priimti nacionalinės teisės aktai dėl 
atsakomybės už aplinkos apsaugą ir kiekvienoje valstybėje narėje taikomą AAAD“. Ji 
taip pat ragina „valstybes nares, kurios neturi nustatytos privalomos finansinio 
atsakomybės pagal AAAD užtikrinimo tvarkos, <…> apsvarstyti galimybę praplėsti 
dabartinius privalomus finansinio užtikrinimo reikalavimus <…>, kad jie apimtų 
atsakomybės pagal AAAD reikalavimus“ ir „apsvarstyti galimybę nustatyti privalomą 
solidarią kitų asmenų, pavyzdžiui, direktorių ir pareigūnų, ir patronuojančiųjų įmonių, 
atsakomybę“52. 

ES finansavo žalos aplinkai ištaisymo projektus  

63 Valstybės narės institucijos turėtų užtikrinti, kad visais įmanomais atvejais teršėjai 
padengtų su jų sukelta tarša susijusias išlaidas. ES viešųjų lėšų naudojimo aplinkos 
apsaugai gairėse53 nustatytos konkrečios sąlygos, kuriomis galima atlikti tokias 
investicijas, susijusias su principu „teršėjas moka“. 

o Siekiant sumažinti pramoninių išmetamų teršalų sukeliamą taršą, viešasis 
finansavimas leidžiamas tais atvejais, kai investicija siekiama aukštesnių nei ES 
standartų arba padidinti aplinkos apsaugą tuo atveju, jeigu tokių standartų 
apskritai nėra (23 dalis). Viešasis finansavimas taip pat leidžiamas siekiant 
pasirengti laikytis būsimų ES standartų. 

                                                      
51 V. Fogleman „Finansinio užtikrinimo gerinimas įgyvendinant Atsakomybės už aplinkos 

apsaugą direktyvą“, 2020 m. 

52 2021–2024 m. daugiametė tęstinė AAAD darbo programa (TDDP), p. 8–9. 

53 Komunikatas „2014–2020 m. valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairės“, 
2014/C 200. 

https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Final_report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Final_report.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eld_mawp-approved.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=LT
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o Valant užterštas vietoves, viešasis finansavimas leidžiamas, jeigu teršėjas nebuvo 
nustatytas arba negalima užtikrinti jo teisinės atsakomybės už ištaisymo veiksmų 
finansavimą. 

o Atliekų tvarkymo projektų viešasis finansavimas negali būti naudojamas siekiant 
sudaryti sąlygas veiklos vykdytoją, kuris gamina atliekas, atleisti nuo atliekų 
tvarkymo išlaidų. 

64 Siekdami patikrinti, kaip taikomas principas „teršėjas moka“ tais atvejais, kai 
projektai finansuojami bendromis ES lėšomis, išanalizavome 42 pagal Europos 
struktūrinius ir investicijų (ESI) fondus ir programą LIFE įgyvendinamus projektus 
(12 diagrama), kurių vertė 180 milijonų eurų. Projektai buvo įgyvendinami aštuoniuose 
trijų valstybių narių regionuose: 19 projektų – Italijoje, 10 – Lenkijoje ir 13 – 
Portugalijoje. Peržiūrėjome, ar, finansuojant šiuos projektus, atsakinga institucija 
atsižvelgė į principo „teršėjas moka“ taikymą, visų pirma siekdama nustatyti teršėją, 
reikalaudama sulaikyti taršą ir nukenksminti atitinkamą užterštą vietovę, ir pradėti 
išleistų viešųjų lėšų susigrąžinimo procedūras. 

12 diagrama. Atrinkti projektai 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 
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ES lėšos panaudotos likutinei taršai išvalyti  

65 Likutinė tarša – tai tarša, kuri buvo sukelta praeityje ir principo „teršėjas moka“ 
nebegalima taikyti, nes teršėjas nežinomas, nebeegzistuoja arba jo negalima patraukti 
atsakomybėn. AAAD tai pripažįstama ir sąvoka taikoma po 2007 m. sukeltai taršai. 
Didžiausi likutinės taršos šaltiniai – tai anksčiau vykdyta pramoninė veikla, kurios metu 
dirvožemiai buvo užteršti metalais, dervomis ir kitomis pavojingosiomis cheminėmis 
medžiagomis54. 

66 Nagrinėjome 42 projektus – dvidešimt iš jų buvo susiję su likutine tarša (šių 
projektų biudžetas 62,1 milijono eurų). Šiais atvejais principas „teršėjas moka“ 
negalėjo būti taikomas ir buvo panaudotos viešosios lėšos, kaip parodyta 2 langelyje. 

2 langelis 

Likutinė tarša Portugalijoje ir Italijoje, kuriose principas „teršėjas 
moka“ netaikomas 

2011 m. Portugalija parengė 175 apleistų kasyklų, kuriose reikėjo imtis plataus 
masto nukenksminimo, nes jose buvo metalo sulfidų ir radioaktyviųjų mineralų, 
sąrašą. Išnagrinėjome tris ESIF finansuojamus projektus, susijusius su apleistomis 
kasyklomis, kurios veikė XIX–XX a. 2015–2021 m. ES planuotas įnašas sudarė 9,1 
milijono eurų. Projektai yra susiję su kasyklų ir apylinkių rekonstrukcija. Kadangi 
kasybos veikla buvo vykdoma prieš daugelį dešimtmečių, nė vienas veiklos 
vykdytojas negali būti patrauktas atsakomybėn, nes jis nebeegzistuoja ir nebėra 
atsakingas arba neturi teisinės prievolės nukenksminti žemę, kurioje buvo 
vykdoma veikla. 

Išnagrinėjome ESI finansuotą projektą, kurio vertė 1,9 milijono eurų, skirtą Apulijos 
(Italija) žemės plotui, kuriame anksčiau buvo dujomis kūrenama elektrinė, veikusi 
nuo XIX a. vidurio iki XX a. septintojo dešimtmečio, nukenksminti. Elektrinė užteršė 
apytiksliai 20 000 m² žemės ir požeminį vandenį, nes į aplinką buvo išmesti 
metalai, angliavandeniliai, asbestas ir kitos žalingos cheminės medžiagos. Žemė 
priklauso savivaldybei ir iš dalies elektrinę eksploatavusiai įmonei. Italijos 
institucijos 1999–2004 m. atliko aplinkos analizę; paskui jos išvalė dirvožemį, o 
šiuo metu valo vandeningąjį sluoksnį. Nė viename aplinkosaugos teisės akte 
nebuvo numatyta eksploatuojamos elektrinės taršos prevencija. 

                                                      
54 EAA, Dirvožemio užteršimas: nerimą keliantis industrializacijos palikimas, 2019 m. 

https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2019-content-list/articles/interview-soil-contamination-the-unsettling
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ES lėšos taip pat buvo naudojamos tais atvejais, kai nacionalinės 
institucijos nesugebėjo užtikrinti aplinkos teisės aktų įgyvendinimo ir 
priversti teršėjus sumokėti 

67 Nustatėme aštuonis Kampanijoje (Italija) įgyvendinamus projektus, kuriems buvo 
skirtas 27,2 milijono eurų ES finansavimas, kad būtų išvalytos vietovės, kurios buvo 
užterštos tuo metu, kai jau galiojo ES aplinkos teisės aktai. Veiklos vykdytojai, atsakingi 
už komunalinių atliekų sąvartynus, nesilaikė galiojančių aplinkos teisės aktų. Už šių 
sąvartynų priežiūrą atsakingos valdžios institucijos neįpareigojo šių veiklos vykdytojų 
išvalyti užterštas vietoves. Šiuo atveju, naudojant ES lėšas, principo „teršėjas moka“, 
kaip parodyta 3 langelyje, nepaisoma. 

3 langelis 

Nesugebėjimas užtikrinti aplinkos teisės aktų vykdymo, dėl kurio 
Italijos regione nesilaikoma principo „teršėjas moka“ 

2007 m. ESTT55 nusprendė, kad Italija ilgą laiką daugybėje sąvartynų nesilaikė ES 
taisyklių dėl atliekų sąvartynų ir taip sukėlė didelę žalą aplinkai. 

Savivaldybės arba viešosios komunalinės įmonės eksploatavo aštuonis mūsų 
tikrintus sąvartynus, iš kurių keturiems sąvartynams buvo taikomas minėtas 
sprendimas, kad nuo 1970 m. iki šio amžiaus pradžios būtų surinktos kietosios 
komunalinės atliekos. Tačiau jos nesilaikė galiojančių ES aplinkos reikalavimų, 
todėl aplinkai buvo padaryta didelė žala. Planuotas ESI indėlis į visus aštuonis 
sąvartynų sukeltos žalos ištaisymo projektus Kampanijoje 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu sudarė 27,2 milijono eurų. 

Pavyzdžiui, viename iš sąvartynų nebuvo dirvožemio, gruntinio vandens paviršiaus 
arba oro apsaugos nuo taršos įrangos. Veiklos vykdytojas vietoje neužtikrino 
apsaugos nuo neteisėto atliekų, įskaitant pavojingąsias atliekas, išvertimo nei 
sąvartyno eksploatacijos metu, nei jį uždarius. Italijos institucijos panaudojo 2,2 
milijono eurų ES lėšų, kad 2017 ir 2018 m. nukenksmintų sąvartyną, ir po šio 
nukenksminimo Komisija nusprendė, kad ankstesnis sąvartynas atitiko ES teisės 
aktų reikalavimus. 

Dėl finansinio atsakomybės už aplinkos apsaugą užtikrinimo nebuvimo 
kyla rizika, kad išlaidas sumokės mokesčių mokėtojai 

68 Jeigu veiklos vykdytojai neturi pakankamai finansinio užtikrinimo, jie gali būti 
nepajėgūs sumokėti savo sukeltos taršos ištaisymo išlaidų (56–62 dalys). Nustatėme 

                                                      
55 2007 m. balandžio 26 d. Sprendimas byloje C-135/05. 

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=5E4B79D3B36073B336D039C64B272806?text=&docid=61312&pageIndex=0&doclang=lt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16509016
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keturis tokius (33 milijonų eurų vertės) žalos ištaisymo projektus, kuriuose veiklos 
vykdytojas, nustatytas kaip už taršą atsakinga šalis, bankrutavo. Todėl viešosios lėšos 
turėjo būti panaudotos dirvožemio ir vandens nukenksminimui. Šiuo atveju principo 
„teršėjas moka“, kaip parodyta 4 langelyje, nepaisoma. 

4 langelis 

Pavyzdžiai, susiję su principo „teršėjas moka“ netaikymu tais atvejais, 
kai nėra finansinio užtikrinimo 

1995 m., praėjus keleriems metams po gamybos sustabdymo, asbesto produktus 
gaminanti Italijos įmonė pateikė paraišką dėl bankroto bylos iškėlimo. Prieš 
prasidedant likvidavimo procedūrai, įmonė, Italijos aplinkos ministerijai paprašius, 
pradėjo šalinti aplinkai dėl jos vykdytos gamybos padarytą žalą. Tačiau netrukus po 
to, kai prasidėjo bankroto byla, bankroto administratorius nutraukė žalos ištaisymo 
finansavimą. Todėl nukenksminimo darbus tęsė regioninės valdžios institucijos. 
Projektui, kurio auditą atlikome, buvo skirta 7,1 milijono eurų ES parama. Jis buvo 
susijęs su pastatų griovimu paliekant jų pirmą aukštą ir požemyje sandėliuojamų 
asbesto turinčių medžiagų apsauga. Institucijos darbus baigė 2019 m. Jos pradėjo 
teismo procesą, kad susigrąžintų valymo operacijai panaudotas lėšas, tačiau mano, 
kad gali nepavykti susigrąžinti lėšų iš bankrutuojančios įmonės. 

Lenkijoje aplinkos institucijos vietos, kurioje pastatyta cheminių medžiagų 
gamykla, požeminiame vandenyje ir dirvožemyje rado toksiškų medžiagų. 
Požeminio vandens tarša kelia riziką netoliese esančių gyventojų sveikatai ir galėtų 
išplisti į „Natura 2000“ teritoriją. 2000 m. regioninės institucijos pradėjo įmonės, 
kuri nesugebėjo nukenksminti vietovės, sukeltos žalos ištaisymo procedūrą. 
2014 m. įmonei paskelbtas bankrotas ir pradėta likvidavimo procedūra. 2016 m. 
institucijos per bankroto bylą pareiškė ieškinį, tačiau bankroto administratorius 
nesiėmė jokių ištaisymo veiksmų ir pardavė įrenginių dalis, kurios trukdė išsiskirti 
cheminėms medžiagoms. 

Pasak institucijų, infrastruktūros būklė blogėja toliau ir tarša plinta, o teisinio 
sprendimo, kuriuo nustatomos prevencinės ar taisomosios priemonės, gali būti 
neįmanoma įvykdyti dėl bankroto. Todėl institucijos panaudojo viešąsias lėšas, 
įskaitant 17,3 milijono eurų ESIF finansavimą, kad ištaisytų pirmajame 27 hektarų 
plote padarytą žalą aplinkai. Remiantis institucijų skaičiavimais, užterštas plotas 
sudarė keletą tūkstančių hektarų, o visos žalos ištaisymo išlaidos galėjo viršyti 540 
milijonų eurų. 
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Išvados ir rekomendacijos 
69 ES aplinkos politika grindžiama principu „teršėjas moka“ ir reikalaujama, kad 
teršėjai apmokėtų su tarša susijusias išlaidas, taip pat išlaidas, susijusias su 
priemonėmis, kurių imtasi taršos prevencijos, kontrolės ir žalos ištaisymo tikslais, ir 
išlaidas, kurias dėl to patiria visuomenė. 

70 Tikrinome ES politikos sistemą, taikomą principui „teršėjas moka“, daugiausia 
dėmesio skirdami jos taikymui ES aplinkos politikos sritims, Komisijos veiksmams, 
susijusiems su Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva (AAAD), ir aiškinomės, ar 
buvo užtikrinta, kad ES biudžetas nebūtų naudojamas išlaidoms, kurias turėjo sumokėti 
teršėjas, atlyginti. 

71 Apskritai nustatėme, kad principas „teršėjas moka“ įvairiose ES aplinkos politikos 
srityse yra nevienodai atspindėtas ir kad jo aprėptis bei taikymas buvo neišsamūs. 
Komisijos veiksmai, kuriais valstybėms narėms padedama įgyvendinti AAAD, nepadėjo 
panaikinti pagrindinių trūkumų. Kartais ES biudžetas naudojamas valymo veiksmams, 
kuriuos pagal principą „teršėjas moka“ turėjo apmokėti teršėjai, finansuoti. 

72 Principas „teršėjas moka“ taikomas nevienodai ir tai priklauso nuo ES aplinkos 
politikos. Dėl pramoninių išmetamų teršalų padarėme išvadą, kad principas „teršėjas 
moka“ taikomas taršiausiuose pramonės įrenginiuose, kuriems taikoma Pramoninių 
išmetamų teršalų direktyva (PITD). Įrenginių savininkai privalo sumokėti išlaidas, 
susijusias su jų leidimuose nustatytų sąlygų laikymusi, be to, jie privalo imtis 
priemonių, kuriomis ribotų taršą, kad ji neviršytų išmetamų teršalų ribų. PITD 
netaikoma mažesniems įrenginiams ir nereikalaujama, kad įrenginiai apmokėtų 
visuomenei tenkančias su likutine tarša susijusias išlaidas (20–25 dalys). Nepaisant to, 
kad pagal ES atliekų teisės aktus valstybės narės privalo visapusiškai taikyti principą 
„teršėjas moka“, finansavimo vis tiek labai trūksta ir, siekiant perdirbimo tikslų, reikia 
daug viešųjų investicijų (26–31 dalys). Nors, sprendžiant su konkrečiais teršalais 
susijusius klausimus, padaryta pažanga, daugumai įmonių vandens kaina nustatoma 
neatsižvelgiant į išlaidas, kurios atsiranda dėl to, kad tos įmonės teršia vandenį. Išlaidų 
už vandens paslaugas susigrąžinimo principą sudėtinga taikyti pasklidosios taršos 
šaltiniams, pavyzdžiui, žemės ūkio sektoriuje (32–38 dalys). Bendros ES dirvožemio 
apsaugos sistemos nėra, tačiau įvairiais teisės aktais netiesiogiai prisidedama prie 
mažesnio kenkimo aplinkai (39–41 dalys). 
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1 rekomendacija. Įvertinti taikymo sritį, siekiant tvirčiau 
integruoti principą „teršėjas moka“ į aplinkos teisės aktus 

Komisija turėtų įvertinti reglamentavimo ir administracinius pokyčius ir bendrą 
geresnio „teršėjas moka“ principo taikymo ekonominę naudą, visų pirma: 

a) išmetamų teršalų ribų sumažinimu, siekiant toliau mažinti likutinę taršą; 

b) pasklidosios vandens taršos iš visų šaltinių, įskaitant žemės ūkio sektorių, 
problemos sprendimu. 

Terminas: 2024 m. pabaiga. 

73 AAAD nustatyta ES atsakomybės už aplinkos apsaugą sistema, kuri grindžiama 
principu „teršėjas moka“. Nustatėme, kad pagal AAAD numatyta iš dalies taikyti 
principą „teršėjas moka“ tuo atveju, kai aplinkai sukeliama žala. Iš naujausių prieinamų 
AAAD įgyvendinimo duomenų, kurie vis dėlto neišsamūs, matyti AAAD įgyvendinimo 
valstybėse narėse trūkumai (44–48 dalys). AAAD aiškiai neapibrėžiamos kai kurios 
pagrindinės sąvokos, todėl valstybių narių lygmeniu jos aiškinamos ir taikomos 
nevienodai (449–55 dalys). ES lygmeniu nėra privalomo finansinio užtikrinimo ir tai 
reiškia, kad už žalos ištaisymą, žalą aplinkai sukėlusiam veiklos vykdytojui tapus 
nemokiam, iš esmės sumoka mokesčių mokėtojai (556–62 dalys). Padarėme išvadą, 
kad Komisijos veiksmai iki šiol nepadėjo pašalinti AAAD trūkumų. 

2 rekomendacija. Apsvarstyti galimybę griežčiau taikyti 
Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvą 

Rekomenduojame, kad atlikdama Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos 
vertinimą, kuris turi būti atliktas iki 2023 m. balandžio mėn., Komisija išnagrinėtų 
galimybę: 

a) patobulinti kriterijus, kuriais remiantis apibrėžiama žala aplinkai, kuriai turėtų būti 
taikoma direktyva; 

b) dažniau naudoti finansines garantijas užtikrinančias priemones. 

Terminas: 2023 m. pabaiga. 
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74 Išsiaiškinome, kad yra ES finansuojamų projektų, už kuriuos turėjo sumokėti 
teršėjas (63–68 dalys). Likutinės taršos atvejais, jeigu atsakingo subjekto nebuvo galima 
nustatyti arba patraukti atsakomybėn, viešųjų lėšų naudojimas buvo pateisinamas ir 
būtinas padėčiai ištaisyti (65 ir 66 dalys). Jos taip pat buvo naudojamos, kai atsakingos 
institucijos nesugebėjo laiku užtikrinti aplinkos teisės aktų vykdymo (67 dalis). Dėl 
finansinio atsakomybės už aplinkos apsaugą užtikrinimo nebuvimo institucijos taip pat 
buvo priverstos naudoti viešuosius pinigus, kad atkurtų užterštas teritorijas teršėjui 
bankrutavus (68 dalis). 

3 rekomendacija. Užtikrinti, kad ES lėšos nebūtų naudojamos 
projektams, už kuriuos turėtų sumokėti teršėjas, finansuoti.  

Komisija turėtų:  

a) vykdydama savo priežiūros funkciją, stebėti, kad ES lėšos būtų naudojamos 
teršalams valyti tik tuomet, jei, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, būtų 
atliekamos patikros, kad atitinkamos institucijos ėmėsi visų būtinų priemonių, kad 
teršėjas būtų apmokestintas už taršą, už kurią jis yra atsakingas; 

b) išnagrinėti galimybę atlikti teisės aktų pakeitimus, kuriuose būtų reikalaujama, 
kad ūkio subjektams būtų užtikrintas su rizika aplinkai susijęs finansinis saugumas. 

Terminas: 2025 m. 

Šią ataskaitą priėmė I kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Samo Jereb, 2021 m. 
gegužės 19 d. Liuksemburge. 

 Audito Rūmų vardu 

 

 Pirmininkas 
 Klaus-Heiner Lehne 
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Priedas 

I priedas. Sektoriai, kuriems taikoma Pramoninių išmetamų 
teršalų direktyva 

Pramoninių išmetamų teršalų direktyva taikoma toliau išvardytiems sektoriams. Kai 
kuriuose sektoriuose ji taikoma tik didesniems nei nustatyto dydžio įrenginiams. 

o Energetikos pramonė: kuro deginimas įrenginiuose, naftos ir dujų perdirbimas, 
kokso gamyba ir anglies ir kitų kuro rūšių dujofikavimas arba suskystinimas. 

o Metalų gamyba ir perdirbimas: metalo rūdos kalcinavimas arba kaitinimas, luitinio 
ketaus arba plieno gamyba ir spalvotųjų ir nespalvotųjų metalų apdirbimas. 

o Mineralinių medžiagų pramonė: cemento, kalkių ir magnio oksido bei asbesto 
gamyba, produktų iš asbesto gamyba, stiklo gamyba, mineralinių medžiagų 
lydymas, ir keraminių gaminių deginimas. 

o Chemijos pramonė: organinių ir neorganinių cheminių medžiagų gamyba, trąšos, 
augalų apsaugos produktai arba biocidai, vaistai ir sprogstamosios medžiagos. 

o Atliekų tvarkymas: pavojingųjų atliekų šalinimas arba panaudojimas, tvarkymas 
arba atliekos deginimui arba bendram deginimui, ir nepavojingosios atliekos, taip 
pat sąvartynų tvarkymas. 

o Celiuliozės iš medienos arba kitų pluoštinių medžiagų, taip pat popieriaus, kartono 
ir medžio plokščių gamyba.  

o Pirminis pluošto arba tekstilės apdorojimas / dažymas. 
o Kailių ir odų rauginimas. 
o Gyvūnų skerdimas ir maisto produktų iš gyvulinių ir augalinių žaliavų apdorojimas 

ir perdirbimas. 
o Gyvulių skerdenų šalinimas arba perdirbimas ir atliekos. 
o Intensyvus paukščių arba kiaulių auginimas. 
o Medžiagų, daiktų arba gaminių paviršiaus apdorojimas naudojant organinius 

tirpiklius. 
o Anglies arba elektrografito gamyba deginimo arba grafitizacijos būdu. 
o Anglies dioksido srautų surinkimas, siekiant užtikrinti jų geologinį saugojimą. 
o Cheminis medienos ir medienos produktų išsaugojimas. 
o Nepriklausomas nuotekų valymas konkrečiomis aplinkybėmis. 
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Akronimai ir santrumpos 
AAAD – Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva 

DDP – daugiametė darbo programa 

DGA – didesnė gamintojo atsakomybė 

EAA – Europos aplinkos agentūra 

EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

ESIF – Europos struktūriniai ir investicijų fondai 

GPGB – geriausi prieinami gamybos būdai  

IMPEL tinklas – Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo ir 
vykdymo užtikrinimo tinklas 

PITD – Pramoninių išmetamų teršalų direktyva 

PTM – principas „teršėjas moka“ 

VPF – Vandens pagrindų direktyva 
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Žodynėlis 
Atsakomybė už aplinkos apsaugą – ekonominės veiklos vykdytojų, kurie sukelia žalą 
aplinkai, pareiga sumokėti už žalos ištaisymą. 

Bendra žemės ūkio politika – Viena bendra ES politika žemės ūkio srityje, kurią sudaro 
subsidijos ir įvairios kitos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti apsirūpinimo maistu 
saugumą, deramą ES ūkininkų gyvenimo lygį, skatinti kaimo plėtrą ir apsaugoti aplinką. 

Didesnė gamintojo atsakomybė – požiūris, kuris papildo produkto gyvavimo ciklą po 
to, kai jį panaudoja vartotojas, įskaitant perdirbimą ir išmetimą, ir apima gamintojo 
atsakomybę už aplinkos apsaugą. 

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) – ES fondas, kuriuo stiprinama ES 
ekonominė ir socialinė sanglauda, finansuojant investicijas, skirtas regioniniams 
skirtumams mažinti  

Finansinis užtikrinimas – bet kuri finansinė priemonė, pavyzdžiui, draudimo liudijimas, 
įmoka į aplinkos fondą, banko garantija, užstatas arba nuosavas rezervas, kuria 
užtikrinama, kad įmonė turėtų galimybę įvykdyti savo finansinį įsipareigojimą 
atsakomybės už apsaugą atveju. 

Geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB)– Pramonės technologijos, įrenginių 
projektavimas ir veiklos priemonės, kurių aplinkosauginis veiksmingumas yra 
geriausias, kaip nustatyta įvertinus geriausią praktiką, kuri laikui bėgant keičiasi. 
Naudojami išmetamųjų teršalų ribinėms vertėms ir leidimo sąlygoms nustatyti.  

Išmetamų teršalų riba – išmetamų teršalų masė, išreikšta tam tikrais parametrais, 
koncentracija ir (arba) lygiu, kurių negalima viršyti per vieną arba kelis laikotarpius. 

Klimato politikos veiksmai – veiksmai, kuriais siekiama kovoti su klimato kaita ir 
švelninti jos poveikį. 

LIFE – finansinė priemonė, kuria remiamas ES aplinkos ir klimato politikos 
įgyvendinimas bendrai finansuojant projektus valstybėse narėse. 

Principas „teršėjas moka“ – principas, pagal kurį reikalaujama, kad teršėjai apmokėtų 
savo taršos išlaidas, įskaitant išlaidas, susijusias su priemonėmis, kurių imamasi siekiant 
užkirsti kelią taršai, ją kontroliuoti ir ištaisyti jos padarytą žalą, ir išlaidas, kurias dėl to 
patiria visuomenė. 

Priskyrimas – priemonės, kurių imamasi tam, kad, nustatant prekių ir paslaugų kainas, 
būtų atsižvelgta į nesumokėtą naudą ir išlaidas. 
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Sanglaudos fondas – ES fondas, kurio paskirtis – mažinti ekonominius ir socialinius 
skirtumus Europos Sąjungoje, finansuojant investicijas į valstybes nares, kurių 
bendrosios nacionalinės pajamos vienam gyventojui sudaro mažiau nei 90 % ES 
vidurkio. 

Trąšos – bet kokia medžiaga (sintetinė ar organinė), kurioje yra viena ar kelios augalų 
maistinės medžiagos, naudojamos dirvožemyje siekiant išlaikyti ar pagerinti dirvožemio 
derlingumą. 
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EUROPOS KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ 

SPECIALIOSIOS ATASKAITOS   
„ES APLINKOS POLITIKOS SRITYSE IR VEIKSMUOSE PRINCIPAS „TERŠĖJAS 

MOKA“ TAIKOMAS NENUOSEKLIAI“ PASTABAS 

 

SANTRAUKA 

I. Komisija primena, kad Europos žaliojo kurso komunikate pažymima, jog Europa savo 

aplinkos tikslų veiksmingai ir teisingai gali pasiekti tik visapusiškai pasinaudodama 

apmokestinimu ir tinkamai parengtomis mokesčių reformomis. Atsižvelgdama į Europos 

žaliąjį kursą, Komisija sieks stiprinti principo „teršėjas moka“ įgyvendinimą Europos 

Sąjungos teisėje ir atitinkamoje nacionalinėje politikoje, kad padėtų pasiekti ES nulinės taršos 

tikslą kuriant aplinką be toksinių medžiagų ir remtų klimato, energetikos ir žiedinės 

ekonomikos politiką. 

III. Ketvirta įtrauka. Komisija mano, kad išvados ir rekomendacijos yra svarbios Europos 

Parlamentui ir Tarybai, nes jiems tenka svarbus vaidmuo taikant principą „teršėjas moka“ ir 

įgyvendinant aplinkos mokesčių reformą. 

IV. Komisija primena, kad nors ji stengiasi principą „teršėjas moka“ taikyti aplinkos 

politikoje, viena pagrindinių priemonių šiam tikslui pasiekti, t. y. mokesčiai, paprastai 

grindžiama vienbalsiu bendru sprendimų priėmimu. Todėl visapusiškam taikymui būtinas 

valstybių narių dalyvavimas.  

Dėl Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos (AAAD) pažymėtina, kad vienas iš 

pagrindinių Komisijos veiksmų, t. y. gairių dėl žalos aplinkai bendro supratimo priėmimas, 

po plataus masto konsultacijų buvo užbaigtas tik 2021 m. kovo mėn. Todėl per anksti daryti 

išvadą, kad šiuo veiksmu nepavyko išspręsti vieno iš pagrindinių trūkumų. Kalbant apie 

privalomo finansinio užtikrinimo nebuvimą, Komisija sutinka, kad šis klausimas kelia 

pagrįstą susirūpinimą ir jį atidžiai nagrinės atlikdama vertinimą, kuris turi būti parengtas iki 

2023 m. balandžio mėn. 

ES biudžetas kartais pagrįstai naudojamas valymo veiksmams finansuoti. 

V. Pirma įtrauka. Komisija sutinka, kad reikia išnagrinėti, kaip principas „teršėjas moka“ 

taikomas vykdant Europos žaliojo kurso komunikate nustatytus įsipareigojimus. Komisija 

pritaria 1 rekomendacijos a punktui ir iš dalies pritaria 1 rekomendacijos b punktui dėl jai 

priklausančios kompetencijos. 

Antra įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

Vertinant AAAD bus nagrinėjamos galimybės geriau taikyti principą „teršėjas moka“.  

Trečia įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

Komisija užtikrins, kad vykdant būtinus veiksmus, kuriais siekiama apmokestinti teršėjus už 

sukeltą taršą, būtų laikomasi taikomos ES teisės, ir kad valstybės narės būtų informuotos apie 

savo atitinkamas pareigas. 

ĮVADAS 

03. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) mano, kad apmokestinimo 

priemonės, įskaitant aplinkosaugos mokesčius, yra svarbi priemonė įgyvendinant principą 
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„teršėjas moka“. Šios priemonės – tai mokesčiai, leistinos taršos apmokestinimas, 

atsakomybė už aplinkos apsaugą ir aplinkai kenksmingų subsidijų atsisakymas.  

04. Principas „teršėjas moka“ taip pat apima poveikį visuomenei ir gerovei. 

06. Komisija atsižvelgia į principo „teršėjas moka“ taikymą kitose srityse, darančiose poveikį 

aplinkai, pavyzdžiui, tai pasakytina apie transporto, žuvininkystės ir žemės ūkio politiką. 

 

Komisija mano, kad principas „teršėjas moka“ bendroje žemės ūkio politikoje (BŽŪP) 

įgyvendinamas, inter alia, nustatant sankcijų už kompleksinę paramą sistemą1, pagal kurią BŽŪP 

išmokos sumažinamos, kai ūkininkai nesilaiko atitinkamų taikomų ES aplinkos ir klimato teisės 

aktų, įskaitant tam tikras teisės aktuose (pavyzdžiui, Nitratų direktyvoje) nustatytas taisykles. 

 

Be to, pagal BŽŪP gali būti tiesiogiai remiama praktika, investicijos ir pan. į aplinkos ir 

klimato paslaugas, kuriomis kompensuojama tik už veiksmus, kuriuos vykdant 

neapsiribojama tik atitinkamomis teisinėmis pareigomis. 

07. Valstybės narės turi didelę kompetenciją nuspręsti, ar ir kaip taikyti principą „teršėjas 

moka“ laikantis subsidiarumo principo, kuris reiškia, kad sprendimas dėl politikos priemonių 

priimamas piliečiams kuo prieinamesniu lygiu, o Sąjungos lygmeniu – tik tais atvejais, kai tai 

būtina. Komisija remia valstybių narių mokesčių reformą ir aplinkai žalingų subsidijų 

atsisakymą. 

08. Ketvirta įtrauka. Komisija primena, kad žala aplinkai apima ne tik žalą patiems gamtos 

ištekliams (t. y. saugomoms rūšims ir natūralioms buveinėms, vandeniui ir žemei), bet ir tų 

išteklių funkcijų pablogėjimą. 

10. Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra – tai priemonė, skirta ES aplinkos teisės aktų ir 

politikos įgyvendinimui pagerinti. Ja siekiama pašalinti įgyvendinimo trūkumų priežastis ir 

mėginti rasti sprendimus anksčiau, nei problemos tampa opios. 

11. Investiciniams poreikiams, susijusiems su perėjimu prie žaliosios ekonomikos, patenkinti, 

reikalingos papildomos investicijos, kad būtų pasiekti dabartiniai ES 2030 m. klimato ir 

aplinkos politikos tikslai, kurių metinė vertė sudaro apytiksliai 470 mlrd. EUR
1
. 

12. Įgyvendinant Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESIF), siekiant užtikrinti 

atsakomybę už vietos lygmeniu vykdomą politiką vadovaujamasi bendrojo finansavimo 

principu.  Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir sanglaudos fondo lėšomis bendrai 

finansuojama, inter alia, veikla atliekų ir vandens sektoriuose, kad būtų įvykdyti Sąjungos 

aplinkos acquis reikalavimai ir griežtesni reikalavimai, užtikrintos investicijos į biologinės 

įvairovės ir dirvožemio apsaugą ir atkūrimą, taip pat į žaliąją infrastruktūrą ir investicijos į 

urbanistinių dykrų atkūrimą ir nukenksminimą. Be to, ERPF parama taikoma ir investicijoms 

į naujoviškas technologijas, kuriomis siekiama pagerinti aplinkos apsaugą atliekų sektoriuje 

bei vandens sektoriuose ir dirvožemio apsaugą.  

PASTABOS 

21. Pramoninių išmetamų teršalų direktyva (PITD) kompetentingoms institucijoms 

suteikiamas tam tikras lankstumas nustatyti ne tokias griežtas išmetamųjų teršalų ribines 

vertes (15 straipsnio 4 dalis). Tai įmanoma tik konkrečiais atvejais, kai iš vertinimo matyti, 

                                                           
1 Europos ekonomikos gaivinimo poreikių nustatymas, COM(2020) 456. 
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kad naudojant geriausius prieinamus gamybos būdus išmetamas teršalų kiekis, kaip aprašyta 

išvadose dėl geriausių prieinamų gamybos būdų, atsirastų neproporcingai didesnės išlaidos, 

palyginti su nauda aplinkai, kurią lemia geografinė vietovė arba vietos aplinkos sąlygos, arba 

techninės įrenginio charakteristikos. Kompetentinga institucija visada dokumentais patvirtina 

savo pagrindimą, kodėl ji leidžia taikyti tokias nukrypti leidžiančias nuostatas. 

Be to, PITD III skyriuje dėl stambių deginimo įrenginių nustatytos tam tikros lankstumo 

priemonės (pereinamojo laikotarpio nacionalinis planas, riboto galiojimo nukrypti leidžianti 

nuostata ir kt.). 

23. Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva (AAAD) taikoma žalai aplinkai, kurios 

apibrėžtyje įvairiais aspektais minimas reikšmingumas. 

24. Komisija mano, kad principas „teršėjas moka“ įtvirtintas bendrame PITD nustatytame 

požiūryje ir taip pat taikomas teršalams, kurių kiekis neviršija teisinių ribų, nes tos teisinės 

ribos ilgainiui griežtėja. Veiklos vykdytojai privalo investuoti, t. y. sumokėti, kad neviršytų 

ribų. Tai, kad leidimo sąlygos grindžiamos geriausiais prieinamais gamybos būdais ir kad šie 

geriausi prieinami gamybos būdai yra periodiškai peržiūrimi, patobulinami ir atnaujinami, 

prisideda prie to, kad pramonės sektoriai nuolat investuoja į veiksmingiau veikiančią ir 

mažiau taršią įrangą, kad laikytųsi griežtesnių išmetamam teršalų kiekiui taikomų ribų.  

Pagal PITD nereikalaujama, kad įrenginiams būtų taikomas mokestis už taršos poveikį 

visuomenei, jeigu tarša neviršija leidime nustatytų ribų.  

35. Valstybės narės turi parengti vandens kainos politiką, kurioje būtų nustatytos pakankamos 

paskatos veiksmingai naudoti vandenį ir kurioje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“, 

būtų numatytas tinkamas įvairių vandens naudojimo būdų poveikis susigrąžinant vandens 

teikimo paslaugų išlaidas (galioja tam tikra veiksmų laisvė, kuri leidžia atsižvelgti į 

socialinius, ekonominius arba aplinkos aspektus, pavyzdžiui, socialiniai tarifai, tarifai, kuriais 

atsižvelgiama į vandens trūkumą). 

36. Komisija mano, kad namų ūkiams tenka daugiausia vandens valymo išlaidų (susijusių su 

tarša dėl kitos veiklos, įskaitant žemės ūkio veiklą), o žemės ūkio sektoriuje naudojamas 

didelis neišvalyto vandens kiekis. Vandens kainos taikymas susigrąžinant paslaugų išlaidas 

(įskaitant aplinkos apsaugos sąnaudas) yra erga omnes, o skiriant sankcijas už reikalavimų 

pažeidimus principas „teršėjas moka“ taikomas teršėjų lygmeniu.  

38. Už principo „teršėjas moka“ taikymą iš esmės atsako valstybės narės, kurios privalo 

integruoti šį principą į savo nacionalinės teisės aktus. Baudos visada skiriamos individualiu 

lygmeniu, atsižvelgiant į nacionalinių arba ES taisyklių pažeidimą. 

39. Komisija 2021 m. atnaujina ES dirvožemio apsaugos teminę strategiją, siekdama 

visapusiškai spręsti dirvožemio ir žemės būklės blogėjimo problemą ir padėti iki 2030 m. 

pasiekti žemės būklės neblogėjimo tikslą. Naujajame Nulinės vandens, oro ir dirvožemio 

taršos veiksmų plane visų pirma aptariama dirvožemio tarša ir užterštų vietovių valymas. 

Pagal dabartinę BŽŪP numatyta įvairių priemonių, kuriomis prisidedama prie veiklos, kuria 

ribojama dirvožemio tarša, įgyvendinimo. 

40. Kalbant apie taršiausius pramoninius įrenginius, PITD nustatytas integruotas požiūris į 

teršalų, išmetamų į orą, vandenį ir dirvožemį, prevenciją bei kontrolę, atliekų tvarkymą, 

energijos vartojimo efektyvumą ir avarijų prevenciją. 
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41. Jeigu tarši veikla buvo vykdoma seniai, esama didesnės rizikos, kad teršėjas 

nebeegzistuoja, jo neįmanoma nustatyti arba jis yra nemokus. Tačiau principą „teršėjas 

moka“ taip pat įmanoma taikyti ir kai kuriais iš minėtų atvejų, visų pirma, kai nacionaliniu 

lygmeniu galioja griežti įstatymai dėl dirvožemio taršos ir atsakomybės užtikrinimo sistemos. 

Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos atveju, jeigu žala aplinkai padaroma vykdant 

veiklą, kuri nepasibaigė iki 2007 m. balandžio 30 d., direktyva taikoma laikantis sprendimo 

sujungtose bylose C-379/08 ir C-380/08 34 punkto. 

54. Pranešime pateikiama labai išsami analizė, padedanti paaiškinti, kaip praktiškai turi būti 

taikomos galiojančios nuostatos.  

Dėl pranešimo teisinės galios Komisija pažymi, kad galutinį AAAD išaiškinimą gali pateikti 

tik Teisingumo Teismas ir kad pranešime paaiškinama, kaip Komisija supranta teisingą 

AAAD aiškinimą. 

56. Komisija mano, kad Europos Audito Rūmų aprašyta padėtis yra ypač rizikinga. 

57. Komisija, kaip ir Europos Audito Rūmai, mano, kad kuo didesnės žalos ištaisymo 

išlaidos, tuo didesnė rizika, kad veiklos vykdytojas neturės išteklių šioms išlaidoms padengti 

neturėdamas finansinio užtikrinimo. 

60. Komisija, kaip ir Europos Audito Rūmai, mano, kad privalomas finansinis užtikrinimas 

turėtų padėti sumažinti išlaidų perkėlimo valstybės biudžetui dėl nemokumo riziką. 

63. Antra įtrauka. Pagal AAAD tai, kokių žalos ištaisymo veiksmų turi imtis galutinai veiklą 

nutraukiantis veiklos vykdytojas, įvertinama remiantis pradinės būklės ataskaita. Pagal 

Komisijos gaires dėl pradinės būklės ataskaitų pagal Direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių 

išmetamų teršalų 22 straipsnio 2 dalį (2014/C 136/03), kai tinkama, pradinės būklės 

ataskaitoje taip pat turi būti nurodyta eksploatavimo vietos istorija ir ankstesnė tarša, todėl 

tarša turi būti pašalinta skiriant privatųjį finansavimą. 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

71. Komisija taip pat imasi veiksmų, kad padėtų valstybėms narėms įgyvendinti principą 

„teršėjas moka“, tačiau, nepaisant to, jis dar nėra visapusiškai taikomas.   

72. Būtent valstybės narės privalo užtikrinti, kad už leistinus taršos lygius būtų nustatomos 

kainos.  

Dėl vandens pažymėtina, kad su ištekliais susijusios išlaidos ir taršos išlaidos yra susijusios 

su (pernelyg intensyvia) gavyba. 

Siekiant neviršyti teisės aktuose nustatytos taršos, taip pat reikalingos investicijos, nes šie 

teisiniai reikalavimai ilgainiui griežtėja.  

Vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių direktyva (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, 

išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo taikoma tam 

tikriems mažesniems įrenginiams. Ji taikoma kurą deginantiems įrenginiams, kurių bendra 

vardinė šiluminė galia yra ne mažesnė kaip 1 megavatas ir mažesnė kaip 50 megavatų, 

nepriklausomai nuo juose naudojamo kuro rūšies. Nepaisant to, kad joje aiškiai 

neužsimenama apie principą „teršėjas moka“, atitinkamiems įrenginiams taip pat taikoma 

taršos kaina sumokant su šios direktyvos reikalavimų laikymusi susijusias išlaidas. 
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1 rekomendacija. Įvertinti taikymo sritį, siekiant tvirčiau integruoti principą „teršėjas 

moka“ į aplinkos teisės aktus 

Komisija sutinka, kad reikia išnagrinėti, kaip principas „teršėjas moka“ taikomas 

įgyvendinant Europos žaliojo kurso komunikate nustatytus įsipareigojimus, šiuo tikslu atlikti 

jo taikymo vertinimą ir bendradarbiauti su valstybėmis narėmis principo „teršėjas moka“ 

įgyvendinimo srityje, įskaitant apmokestinimą ir aplinkai žalingų subsidijų atsisakymą. 

Komisija pritaria 1 rekomendacijos a punktui. 

Kaip paskelbta Europos žaliojo kurso komunikate, 2022 m. pradžioje Komisija pasiūlys 

peržiūrėti ES priemones, kuriomis sprendžiama didelių pramoninių įrenginių taršos 

problema. Šios peržiūros tikslas – daryti pažangą siekiant ES nulinės taršos tikslo kuriant 

aplinką be toksinių medžiagų ir remiant klimato, energetikos ir žiedinės ekonomikos politiką. 

Komisija iš dalies pritaria 1 rekomendacijos b punktui. 

 

Įgyvendinant Europos žaliąjį kursą, strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“, Biologinės įvairovės 

strategijoje ir naujajame Nulinės vandens, oro ir dirvožemio taršos veiksmų plane nustatyti 

veiksmai, kurių Komisija imsis siekdama spręsti vandens taršos problemą.  Pasiūlymu dėl 

naujos BŽŪP Komisija sugriežtino sąlygas, todėl jos padės geriau spręsti pasklidosios taršos 

problemą. Šiuo metu tai svarstoma pagal bendro sprendimų priėmimo procedūrą. Komisija 

sutinka, kad ji, laikydamasi geresnio reglamentavimo gairių, turėtų išnagrinėti principo 

„teršėjas moka“ taikymo savo reguliavimo politikoje sąnaudas ir naudą. Tačiau Komisija 

negali sutikti su rekomendacija įvertinti konkrečių priemonių, už kurias atsako valstybės 

narės, sąnaudas ir naudą ir reguliavimo bei administracinius pokyčius. 

 

73. AAAD apibrėžiamos pagrindinės sąvokos, o susijusios sąvokos apibrėžiamos kitose 

direktyvose (pavyzdžiui, Vandens pagrindų direktyvoje), glaudžiai susijusiose su AAAD. 

Paaiškėjo, kad sudėtinga suformuoti bendrą supratimą, kokį bendrą poveikį turės šių sąvokų 

apibrėžtys. 2021 m. kovo mėn. priimtose Komisijos gairėse aptariamas tokio supratimo 

poreikis. 

2 rekomendacija. Apsvarstyti galimybę griežčiau taikyti Atsakomybės už aplinkos 

apsaugą direktyvą 

Komisija pritaria 2 rekomendacijos a punktui.  

Komisija sutinka, kad šiuo atveju AAAD iš tiesų trūksta aiškių kriterijų, kuriais remiantis 

būtų galima įvertinti žalą vandeniui ir žemei ir kurie pagal AAAD I priedą būtų taikomi 

vertinant žalą saugomoms rūšims ir natūralioms buveinėms. Nustatyti teisiškai privalomus 

kriterijus, susijusius su žala vandeniui ir žemei, iš tiesų galėtų būti naudinga ir Komisija šį 

klausimą išnagrinės atlikdama vertinimą. 

Komisija pritaria 2 rekomendacijos b punktui.  

3 rekomendacija. Užtikrinti, kad ES lėšos nebūtų naudojamos projektams, už kuriuos 

turėtų sumokėti teršėjas, finansuoti. 
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Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

Pagal pasidalijamąjį valdymą būtent valstybės narės privalo atrinkti operacijas, kurias 

vykdant turėtų būti taikomos Europos Audito Rūmų rekomenduotos sąlygos. 

a) Komisija, pasitelkdama sanglaudos politikos teisinėje sistemoje nustatytus 

mechanizmus, užtikrins, kad vykdant būtinus veiksmus, kuriais siekiama apmokestinti 

teršėjus už sukeltą taršą, būtų laikomasi taikomos ES teisės, ir kad valstybės narės 

būtų informuotos apie savo atitinkamas pareigas. 

b) Komisija šį klausimą išnagrinės atsižvelgdama į 2 rekomendaciją. 
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Dėl taršos visuomenė patiria daug išlaidų ir tai yra pagrindinis ES 
piliečiams nerimą keliantis klausimas. Taikant principą „teršėjas 
moka“, teršėjai skatinami vengti žalos aplinkai ir traukiami 
atsakomybėn už sukeltą taršą.  Apskritai nustatėme, kad principas 
„teršėjas moka“ įvairiose ES aplinkos politikos srityse yra 
nevienodai atspindėtas bei taikomas ir kad jo aprėptis bei 
taikymas buvo neišsamūs. Kartais ES biudžetas naudojamas 
valymo veiksmams, kuriuos pagal principą „teršėjas moka“ turėjo 
apmokėti teršėjai, finansuoti. Rekomenduojame stiprinti principo 
„teršėjas moka“ integravimą į aplinkos teisės aktus bei 
atsakomybės už aplinkos apsaugą tvarką ES lygmeniu ir geriau 
apsaugoti ES lėšas nuo to, kad jos nebūtų naudojamos 
projektams, kuriuos turėtų finansuoti teršėjas. 

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 
dalies antrą pastraipą. 
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