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Santrauka 
I Pavojingos atliekos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl ES joms taikomas 
ribojantis reguliavimas. Šiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad būtų taikoma bendra 
pavojingų atliekų apibrėžtis ir kad tokios atliekos būtų tinkamai tvarkomos taikant 
griežtesnę nei kitoms atliekoms kontrolės tvarką. 

II Didėjant pavojingų atliekų kiekiui kyla keletas iššūkių, todėl pats laikas peržiūrėti, 
kaip ES tvarko pavojingas atliekas. Šioje apžvalgoje apžvelgiamas ES vaidmuo ir 
veiksmai kovojant su pavojingomis atliekomis, taip pat su jų prevencija ir apdorojimu 
susiję iššūkiai ir galimybės. Komisija ir ES teisėkūros institucijos galėtų į tai atsižvelgti 
nuolat atnaujindamos atitinkamus teisės aktus. Tai nėra audito ataskaita, o apžvalga, 
daugiausia pagrįsta viešai prieinama informacija arba specialiai šiam tikslui surinkta 
medžiaga. 

III ES pavojingas atliekas apibrėžia kaip atliekas, kurios turi vieną ar keletą pavojingų 
savybių. Šis klasifikavimo procesas yra labai svarbus siekiant apriboti galimą 
kenksmingą pavojingų atliekų poveikį, tačiau jam įtakos turi nenuoseklus pavojingų 
atliekų klasifikavimas valstybėse narėse. 

IV Pavojingų atliekų susidarymo prevencija yra geriausias būdas kovoti su tokiomis 
atliekomis. Nuo 1991 m. pavojingų atliekų prevencija yra ES prioritetas. ES veiksmais 
daugiausia dėmesio skirta tam, kaip ekonominės veiklos vykdytojai kuria ir gamina 
produktus, kad teršėjai būtų atsakingi už savo atliekas ir kad vartotojai būtų geriau 
informuojami apie pavojingų medžiagų buvimą. Nepaisant visų šių iniciatyvų, nuo 
2004 m. ES susidarančių pavojingų atliekų kiekis nuolat auga. 

V Kai pavojingų atliekų susidarymo išvengti neįmanoma, jos turi būti apdorojamos 
specialiuose apdorojimo įrenginiuose, laikantis griežtų taisyklių ir saugos reikalavimų. 
Tačiau saugiai tvarkyti pavojingas atliekas vis dar trukdo sunkumai, pavyzdžiui, siekiant 
užtikrinti, kad pavojingos atliekos nebūtų maišomos su kitų rūšių atliekomis, patikimai 
registruoti ir atsekti pavojingas atliekas. ES duomenys apie tai, kaip apdorojamos 
pavojingos atliekos, apima tik 79 % susidariusių pavojingų atliekų, taigi yra 21 % 
atotrūkis. 
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VI Pageidautina, kad apdorotos pavojingos atliekos būtų parengiamos pakartotiniam 
naudojimui, po to perdirbamos, naudojamos energijai gauti ir kraštutiniu atveju – 
šalinamos. Iš turimų duomenų matyti, kad daugiau nei pusė ES susidarančių pavojingų 
atliekų yra pašalinama, o 34 % – pakartotinai panaudojama ir perdirbama. Kai kuriuos 
pavojingų atliekų srautus techniškai sunku perdirbti dideliu mastu arba ekonomiškai 
perspektyviu būdu. Kai tai įmanoma, perdirbimo įmonėms sunku nukenksminti atliekas 
arba rasti rinkos galimybių perdirbimo rezultatui. 

VII Dėl pavojingoms atliekoms taikomų griežtesnių tvarkymo ir saugos taisyklių 
ekonominės veiklos vykdytojams tenka papildoma administracinė našta ir didesnės 
apdorojimo sąnaudos. Dėl to kyla neteisėtos prekybos pavojingomis atliekomis 
pavojus, kai ekonominės veiklos vykdytojai nedeklaruoja, kad susidariusios atliekos yra 
pavojingos, ir neteisėtai jas išmeta ES arba neteisėtai gabena ES ir už jos ribų – tai 
paprastai vadinama ‚neteisėta prekyba pavojingomis atliekomis“. 

VIII Atkreipiame dėmesį į keletą iššūkių, susijusių su pavojingų atliekų tvarkymu ES. 
ES turi spręsti šias problemas: 

o didėjantis pavojingų atliekų kiekis ir žemas jų susidarymo prevencijos lygis; 

o nenuosekli pavojingų atliekų klasifikacija; 

o 21 % atotrūkis tarp praneštų susidariusių ir apdorotų pavojingų atliekų kiekių ir 
nevisiškai užtikrintas atsekamumas nuo jų susidarymo iki galutinio apdorojimo; 

o pašalinama daugiau nei pusė pavojingų atliekų, o perdirbimo lygis išlieka 
nepakitęs; 

o neteisėtos prekybos pavojingomis atliekomis rizika. 
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Įvadas 

Pavojingos atliekos 

01 ES teisės aktuose pavojingos atliekos apibrėžiamos kaip atliekos, kurios turi vieną 
ar daugiau pavojingų savybių, pavyzdžiui, sprogių, dirginančių ar toksiškų (žr. 1 langelį). 

02 Pavojingos atliekos gali pakenkti žmonių sveikatai jas įkvėpus, palietus ar prarijus. 
Jos gali sukelti sunkias ligas, apsigimimus, nevaisingumą, vėžį ar net mirtį. Pavojingos 
atliekos taip pat gali užteršti aplinką, sukeldamos dirvožemio, oro ir vandens taršą bei 
ekosistemų degradaciją. Tokios atliekos gali sukelti fizikines reakcijas, pavyzdžiui, 
sprogimą, toksiškus garus arba tiesioginį gaisro pavojų. 

1 langelis 

Pavojingų atliekų apibrėžtis 

Atliekų pagrindų direktyvoje (3 straipsnio 2 dalis) pavojingos atliekos 
apibrėžiamos kaip atliekos, kurios turi vieną ar daugiau iš 15 pavojingų savybių, 
išvardytų direktyvos III priede: 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Atliekų pagrindų direktyva. 

HP 1 Sprogiosios

HP 2 Oksiduojančiosios

HP 3 Degiosios

HP 14 Ekotoksiškos

HP 4 Dirginančios – dirgina 
odą ir pažeidžia akis 

HP 5 Specifiškai toksiškos konkrečiam 
organui / toksiškos įkvėpus

HP 6 Ūmiai toksiškos

HP 7 Kancerogeninės

HP 8 Ėsdinančios

HP 9 Užkrečiamosios

HP 10 Toksiškos 
reprodukcijai

HP 11 Mutageninės

HP 12 Išskiriančios ūmiai 
toksiškas dujas

HP 13 Jautrinančios

HP 15 Atliekos, kuriose gali 
pasireikšti kuri nors prieš tai 
nurodyta pavojingoji 
savybė, kuria pirminės 
atliekos tiesiogiai 
nepasižymėjo

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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03 Pavojingos atliekos gali būti įvairių formų: kietos, skystos, tirštos ir dujinės. 
Pavojingos atliekos susidaro vykdant įvairią veiklą, o daugiausia pavojingų atliekų 
sukuria ekonominės veiklos vykdytojai (žr. 1 diagramą). 

1 diagrama. Pagrindinės veiklos rūšys, dėl kurių 2018 m. ES susidarė 
pavojingų atliekų, tūkstančiais tonų 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis. 

04 Pagrindiniai sektoriai, kuriuose susidaro pavojingos atliekos, yra gamybos (ypač 
metalų), vandens ir atliekų tvarkymo, statybos ir kasybos sektoriai, kuriuose kartu 
susidaro 75 % visų ES susidarančių pavojingų atliekų. Pavyzdžiui, tiek kasybos, tiek 
metalo pramonės atliekose susidaro toksiškų sunkiųjų metalų1. Panašiai nuotekų 
valymo metu susidaro nuotekų dumblas, kuriame gali būti sunkiųjų metalų ir 
patogenų2. 

                                                      
1 Jungtinių Tautų aplinkos programos tinklalapis apie sunkiuosius metalus. 

2 Komisijos tinklalapis apie nuotekų dumblą.  
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Ekonominės veiklos vykdytojai – 96 % 
Namų ūkiai – 4 %
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Elektros, dujų, garo 
tiekimas ir oro 

kondicionavimas

Paslaugos

Kasyba ir karjerų 
eksploatavimas Vandens ir atliekų 

tvarkymas

Statyba ir griovimas

Gamyba

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en
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05 Pavojingų atliekų, susidarančių namų ūkiuose, tipiniai pavyzdžiai yra tam tikri 
vaistai, panaudotos baterijos, nagų lakas, sodo pesticidai, valymo priemonės, dažai, 
tirpikliai, liuminescencinės lempos ar elektroniniai prietaisai3. 

06 2018 m. daugiau nei pusę visų ES susidariusių pavojingų atliekų sudarė 
mineralinės ir sukietintos atliekos (daugiausia dirvožemis, statybos ir griovimo 
atliekos), po to – cheminės ir medicininės atliekos (26 %), kaip parodyta 2 diagramoje. 

2 diagrama. Pagrindiniai 2018 m. ES susidariusių pavojingų atliekų 
srautai (milijonais tonų) 

 
Šaltinis Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis. 

                                                      
3 Komisijos pranešimas „Atskiras pavojingų buitinių atliekų surinkimas“, 2020/C 375/01. 

57,3

7,0

Mišrios atliekos
Nebenaudojama 
įranga, įskaitant 

elektros / elektroninę 
įrangą

Baterijos ir 
akumuliatoriai

Kitos
(atliekos, kuriose yra 

polichlorintųjų bifenilų, ir 
užterštas stiklas)

Medienos 
atliekos

Cheminės ir 
medicininės 

atliekos
26,5

0,06

1,5

1,8

2,8 4,7

Nebenaudojamos 
transporto priemonės

Mineralinės ir 
sukietintos atliekos

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1106%2801%29
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Pavojingų atliekų gyvavimo ciklas 

07 Visuose gaminio gyvavimo ciklo etapuose gali susidaryti pavojingų atliekų, kurios
vėliau turi būti apdorojamos (žr. 3 diagramą). 

3 diagrama. Su pavojingomis atliekomis susijęs procesas 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Europos aplinkos agentūros ataskaita ir Atliekų pagrindų direktyva. 

Atliekų 
susidarymas

Gavyba Gamyba

Parengimas 
pakartotiniam 
naudojimui

Perdirbimas: antrinės 
žaliavos

Naudojimas: deginimas 
ir naudojimas energijai 
gauti

Šalinimas: deginimas 
neišgaunant energijos, 
šalinimas sąvartynuose 
ir kiti šalinimo būdai

Apdorojimas

https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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08 Ekonominės veiklos vykdytojai gali užkirsti kelią pavojingų atliekų susidarymui 
ribodami pavojingų medžiagų kiekį gaminiuose4 ir keisdami pavojingas medžiagas 
saugesnėmis alternatyvomis5. Prie pavojingų atliekų susidarymo mažinimo taip pat gali 
prisidėti iniciatyvos, kuriomis skatinamas gaminių ilgaamžiškumas, saugesnis cheminių 
medžiagų naudojimas ir baudos teršėjams. 

09 Susidariusios pavojingos atliekos gali būti parengiamos pakartotiniam naudojimui, 
perdirbamos, naudojamos energijai gauti arba, kraštutiniu atveju, šalinamos 
(pavyzdžiui, deginamos nepanaudojant energijai gauti, šalinamos sąvartynuose). 
Pavyzdžiui6, iki 70 % panaudotų tirpiklių galima perdirbti į paruoštus naudoti tirpiklius. 
Kai kurie vaistai, pavyzdžiui, chemoterapiniai vaistai, arba cheminiai ginklai turi būti 
sunaikinti deginant aukštoje temperatūroje. Pavojingų atliekų deginimo liekanos 
sistemingai šalinamos sąvartynuose. Apdorojimo būdas pasirenkamas atsižvelgiant į 
pavojingų atliekų pobūdį, apdorojimo įrenginių prieinamumą, taip pat į ekonominius 
aspektus. 

10 Pavojingos atliekos gali būti apdorojamos kilmės šalyje, siunčiamos į kitą valstybę 
narę arba išvežamos už ES ribų. Valstybės narės gali vežti pavojingas atliekas už ES ribų 
tik į EBPO šalis perdirbti arba panaudoti7. Šalinimo atveju atliekos už ES ribų vežamos 
tik į Europos laisvosios prekybos asociacijos šalis8. ES taip pat importuoja pavojingas 
atliekas iš kitų pasaulio šalių. 

Pavojingų atliekų daugėja 

11 Atliekų, įskaitant pavojingas atliekas, susidarymo mažinimas ir atliekų susidarymo 
„atsiejimas“ nuo ekonomikos augimo yra pagrindinis ES atliekų ir žiedinės ekonomikos 
politikos tikslas9. 

                                                      
4 Atliekų pagrindų direktyvos 9 straipsnio 1 dalies i punktas. 

5 Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapis apie pakeitimą saugesnėmis cheminėmis 
medžiagomis. 

6 Hazardous Waste Europe ir EURITS. 

7 Bazelio konvencija, kurią ES ratifikavo 1998 m. 

8 Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo 34 straipsnis. 

9 Europos aplinkos agentūra, Waste generation and decoupling in Europe, 2021 m. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
http://www.hazardouswasteeurope.eu/
https://www.eurits.org/
https://eur-lex.europa.eu/LT/legal-content/summary/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe
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12 2018 m. ES susidarė apie 102 milijonai tonų pavojingų atliekų, t. y. 4 % visų 
susidariusių atliekų. Iš 4 diagramos matyti, kad nuo 2004 m. iki 2018 m. pavojingų 
atliekų kiekis ES padidėjo 26 % – nuo 80,8 milijono tonų iki 101,7 milijono tonų. Tačiau, 
Komisijos teigimu, šis padidėjimas daugiausia susijęs su geresniu ataskaitų apie 
pavojingų atliekų susidarymą teikimu. 

4 diagrama. Pavojingų atliekų susidarymas ES nuo 2004 m. 

 
Pastaba. Turimi tik išankstiniai duomenys apie 2020 m. atliekas. 

Šaltinis: Audito Rūmai, apskaičiuota remiantis Eurostato duomenimis apie pavojingų atliekų, atliekų 
susidarymą ir bendrąjį vidaus produktą. 

13 2022 m. rugsėjį Eurostato paskelbti išankstiniai 2020 m. ES susidariusių pavojingų 
atliekų statistiniai duomenys rodo, kad pavojingų atliekų sumažėjo dėl COVID-19 
pandemijos poveikio. Kadangi šie duomenys yra neišsamūs ir bus toliau atnaujinami, 
nusprendėme jų neįtraukti į kitų skirsnių analizę. 

14 Kaip parodyta 4 diagramoje, 2004–2018 m. ES bendrasis vidaus produktas 
padidėjo maždaug 20 %. Galima tikėtis, kad dėl to padidės atliekų, įskaitant pavojingas 
atliekas, susidarymas. Nors bendras atliekų kiekis padidėjo 4 %, o tai rodo atsiejimą 
nuo ekonomikos augimo, pavojingų atliekų kiekis padidėjo 26 %. Tikimasi, kad dėl 
pasaulinių didžiųjų tendencijų, tokių kaip besitęsianti urbanizacija, didėjantis 

Pavojingos atliekos Bendras 
atliekų kiekis Faktinis bendrasis vidaus produktas
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80,8
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Indeksas, 2004 = 100

Pavojingos atliekos
(augimas milijonais 
tonų)

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_3638045/default/table?lang=en
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vartojimas ir spartėjantys technologiniai pokyčiai, daug cheminių medžiagų 
naudojantys pramonės sektoriai (pavyzdžiui, statybos ar elektronikos) augs10, todėl gali 
susidaryti daugiau pavojingų atliekų. 

Funkcijos ir atsakomybės sritys 

15 Atliekų tvarkymo srityje Komisija (daugiausia Aplinkos GD) kartu su ES teisėkūros 
institucijomis yra atsakinga už ES prioritetų nustatymą. Komisija siūlo politikos kryptis, 
įskaitant naujus teisės aktus. Europos aplinkos agentūra padeda Komisijai politikos 
formavimo procese. Komisija neatlieka įgyvendinimo funkcijos, tačiau prižiūri, kaip 
valstybės narės įgyvendina ES reikalavimus dėl pavojingų atliekų. 

16 Eurostatas yra atsakingas už statistinių duomenų apie atliekas rinkimą iš valstybių 
narių ir duomenų kokybės patikras. Kas dvejus metus jis skelbia duomenis apie 
pavojingų atliekų susidarymą ir apdorojimą, o kasmet – apie vežimą ES viduje ir už jos 
ribų. 

17 Valstybės narės yra atsakingos už teisinių reikalavimų, susijusių su atliekų 
tvarkymu, vykdymo užtikrinimą nacionaliniu lygmeniu. Jos turi perkelti ES teisės aktus į 
nacionalines taisykles, parengti ir įgyvendinti atliekų tvarkymo planus bei atliekų 
prevencijos programas. Į šiuos planus turi būti įtrauktos nuostatos dėl pavojingų 
atliekų. 

18 Komisija gali pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūras valstybių narių atžvilgiu, 
jei ES teisės aktai, kuriais reglamentuojamos pavojingos atliekos, neperkelti į 
nacionalinę teisę arba perkelti netinkamai, arba jei sistemingai nesilaikoma ES 
reikalavimų. 

  

                                                      
10 Jungtinių Tautų aplinkos programa, Global Chemical Outlook II: Summary for policy makers, 

2019 m. 

https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
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Apžvalgos apimtis ir metodas 
19 Didėjantis pavojingų atliekų kiekis kelia daugybę grėsmių žmonių sveikatai ir 
aplinkai. Todėl pats laikas apžvelgti, kaip ES tvarko tokias atliekas. Šioje apžvalgoje 
apžvelgiamas ES vaidmuo ir veiksmai kovojant su pavojingomis atliekomis, taip pat su 
jų prevencija ir apdorojimu susiję iššūkiai ir galimybės. Aprėpėme laikotarpį nuo 
2004 m., kai duomenys apie pavojingas atliekas tapo prieinami ES lygmeniu, iki 
2022 m. rugsėjo mėn. Nustatėme pagrindinius būsimus ES uždavinius, susijusius su 
pavojingomis atliekomis. 

20 Tai nėra audito ataskaita; tai apžvalga, daugiausia pagrįsta viešai prieinama 
informacija arba specialiai šiam tikslui surinkta medžiaga, pavyzdžiui, viešais Komisijos 
(Aplinkos GD ir Eurostato), Europos aplinkos agentūros ir Europos Parlamento tyrimų 
tarnybos dokumentais. Naudojomės Audito Rūmų paskelbtomis ataskaitomis dėl 
principo „teršėjas moka“11, elektros ir elektroninės įrangos atliekų12ir plastiko 
atliekų13. Kalbėjomės su Komisijos darbuotojais ir konsultavomės su šios srities 
ekspertais (pavyzdžiui, Europolo atstovais, pramonės ir pilietinės visuomenės 
suinteresuotaisiais subjektais). Taip pat lankėmės dviejose Prancūzijos įmonėse, kurios 
specializuojasi pavojingų atliekų tvarkyme, kad praktiškai susipažintume su įvairiais 
apdorojimo metodais. 

21 Šios apžvalgos paskelbimas 2023 m. pradžioje suteikia galimybę Europos 
Parlamentui ir Tarybai įtraukti ją į šiuo metu vykstančias diskusijas dėl atitinkamų teisės 
aktų, pavyzdžiui, Atliekų vežimo reglamento ir Direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal 
baudžiamąją teisę, atnaujinimo. Komisija taip pat galėtų į tai atsižvelgti atlikdama 
būsimas Pagrindų direktyvos dėl atliekų peržiūras. 

  

                                                      
11 Specialioji ataskaita 12/2021 „ES aplinkos politikos srityse ir veiksmuose principas „teršėjas 

moka“ taikomas nenuosekliai“. 

12 Apžvalga 04/2021 „ES veiksmai ir iššūkiai elektroninių atliekų srityje“. 

13 Apžvalga 04/2020 „ES veiksmai siekiant išspręsti plastiko atliekų problemą“. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=55223
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ES iniciatyvos pavojingoms atliekoms 
tvarkyti  

ES pavojingų atliekų teisinė ir politinė sistema 

22 Atliekų pagrindų direktyva yra visa apimantis teisės aktas, kuriuo 
reglamentuojamos pavojingos atliekos ES. Jos pagrindinis tikslas – užkirsti kelią 
neigiamam atliekų poveikiui ir jį sumažinti. Šiuo tikslu valstybės narės turi tvarkyti 
pavojingas atliekas laikydamosi trijų pagrindinių principų: 

o atliekų hierarchijos principo, pagal kurį pirmenybė teikiama atliekų prevencijai ir 
parengimui pakartotiniam naudojimui, po to – perdirbimui, energijai gauti ir 
atliekoms šalinti kaip kraštutinei priemonei; 

o atsargumo principo, kaip atsargumo priemonės mažinant pavojingų medžiagų 
kiekį atliekose; ir 

o „teršėjas moka“ ir gamintojo atsakomybės principų, siekiant užtikrinti, kad tie, 
kurie gamina atliekas ar teršia aplinką, padengtų visas savo veiksmų išlaidas. 

23 Atliekų pagrindų direktyvoje taip pat nustatytos griežtesnės pavojingų atliekų 
tvarkymo taisyklės, palyginti su nepavojingomis, pavyzdžiui: 

o valstybių narių pareiga užtikrinti pavojingų atliekų atsekamumą elektroniniuose 
registruose nuo jų susidarymo iki galutinio pristatymo vietos; 

o draudimas maišyti atliekas, reiškiantis, kad pavojingų atliekų negalima maišyti nei 
su kitų kategorijų pavojingomis atliekomis, nei su kitomis atliekomis; 

o specialūs pavojingų atliekų ženklinimo ir pakavimo jas surenkant, vežant ir laikinai 
saugant įpareigojimai; 

o pavojingas atliekas tvarkyti leidžiama tik specialiai tam skirtuose apdorojimo 
įrenginiuose, gavusiuose leidimą; ir 

o nuo 2025 m. privalomas atskiras namų ūkiuose susidarančių pavojingų atliekų 
surinkimas. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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24 ES pavojingų atliekų teisinį pagrindą papildo direktyvos ir reglamentai, susiję su 
konkrečiomis atliekų tvarkymo operacijomis (pavyzdžiui, atliekų vežimas ar jų šalinimas 
sąvartynuose) ir su konkrečiais atliekų srautais (pavyzdžiui, eksploatuoti netinkamos 
transporto priemonės ar baterijų atliekos). Šiuo pagrindu nenustatomi pavojingų 
atliekų susidarymo mažinimo ar jų apdorojimo tikslai. I priede apžvelgiami taikytini 
teisės aktai. 

25 Komisija gali užtikrinti ES teisės aktų vykdymą valstybėse narėse pradėdama 
pažeidimų nagrinėjimo procedūras. Per pastaruosius tris dešimtmečius Komisija 
pradėjo 216 tokių procedūrų (žr. II priedą). Dauguma procedūrų yra susijusios su 
būtinybe mažinti pavojingų medžiagų naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje. 
Pavyzdys pateikiamas 2 langelyje. 

2 langelis 

Pavojingų atliekų taisyklių vykdymo užtikrinimo teisinėmis 
priemonėmis pavyzdys 

2003 m. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Graikiją dėl to, 
kad ji neplanavo tvarkyti ir netvarkė pavojingų atliekų, kaip reikalaujama keliose ES 
direktyvose. Procedūra buvo susijusi su tuo, kad nebuvo tinkamai suplanuotas 
pavojingų atliekų tvarkymas, nebuvo įrengtas tokių atliekų tvarkymo įrenginių 
tinklas ir nesiimta būtinų priemonių tinkamam pavojingų atliekų tvarkymui 
užtikrinti. 

2009 m. Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, prašydamas Graikijos 
nedelsiant imtis veiksmų šiais klausimais. 

Iki 2016 m. Graikija nesiėmė jokių veiksmų. Todėl Teisingumo Teismas skyrė 
30 000 eurų baudą už kiekvieną dieną, kol bus įgyvendintos visos būtinos 
priemonės, ir nubaudė valstybę narę 10 milijonų eurų bauda14. 

Graikija pradėjo imtis veiksmų 2017 m. Komisijos teigimu, 2021 m. birželio mėn. 
Graikija dar nebuvo visiškai pašalinusi beveik prieš du dešimtmečius nustatytų 
trūkumų. 

                                                      
14 Europos Teisingumo Teismo sprendimas, byla C-584/14. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C%2CT%2CF&num=286/08&td=ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A62014CA0584
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26 Platesnėje politikos programoje pavojingos atliekos nėra išskiriamos ES politinėje 
darbotvarkėje, bet yra įtrauktos į keletą strategijų ir politikos krypčių (žr. 5 diagramą). 
Šiuose dokumentuose nurodoma, kad reikia apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo 
pavojingų medžiagų, todėl būtina užkirsti kelią pavojingų atliekų susidarymui arba 
užtikrinti tinkamą jų apdorojimą. 

5 diagrama. ES strategijos ir politikos kryptys, susijusios su pavojingomis 
atliekomis 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Europos Komisijos dokumentais. 

ES finansavimas, susijęs su pavojingomis atliekomis 

27 Komisija apžvelgė ES finansavimą atliekų tvarkymui apskritai: 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu skirta 4,3 milijardo eurų ES lėšų15, bet ne konkrečiai 
pavojingoms atliekoms. Iš turimų duomenų matyti, kad toks finansavimas daugiausia 
skiriamas per programą „Horizontas 2020“ moksliniams tyrimams ir gebėjimų 
stiprinimui. Su pavojingomis atliekomis galėtume susieti 163 pagal programą 

                                                      
15 Sanglaudos politikos duomenys apie ES paramą atliekų tvarkymui. 

2014

2015

2018

2019 2021

7-oji aplinkosaugos veiksmų 
programa 
Pavojingas atliekas tvarkyti 
taip, kad būtų kuo labiau 
sumažintas neigiamas 
poveikis žmonių sveikatai ir 
aplinkai, teikiant pirmenybę 
prevencijai, perdirbimui ir 
pakartotiniam naudojimui. 
(iki 2020 m.)

Nulinių atliekų veiksmų 
programa
Sumažinti pavojingų 
medžiagų naudojimą ir 
sustiprinti pavojingų 
atliekų atsekamumą.
(iki 2020 m.) 

1-asis žiedinės ekonomikos 
veiksmų planas
Užtikrinti didesnį gaminių 
perdirbimą ir pakartotinį 
naudojimą. Sumažinti 
susirūpinimą keliančių 
cheminių medžiagų kiekį 
gaminiuose. Paspartinti 
Atliekų vežimo reglamento 
vykdymo užtikrinimą. 
(iki 2019 m.)

Plastikų strategija
Papildomas programos 
„Horizontas 2020“ 
finansavimas, skirtas 
pavojingoms medžiagoms 
perdirbtuose plastikuose 
atsekti ir iš jų pašalinti. 
(iki 2020 m.)

Europos žaliasis kursas
Nustatyti ES prioritetą iki 
2030 m., kad joje nebūtų 
toksiškų medžiagų, geriau 
užkertant kelią taršai ir ją 
šalinant. 
(iki 2030 m.)

2-asis žiedinės ekonomikos 
veiksmų planas
Skatinti gaminius, 
projektuojamus atsižvelgiant į 
saugą, ir atliekų prevenciją, 
pastarosios atveju sprendžiant 
pavojingų cheminių medžiagų 
ir pavojingų atliekų buvimo 
tam tikruose atliekų srautuose 
klausimus. Tobulinti pavojingų 
atliekų klasifikavimą. 
(iki 2030 m.)

Cheminių medžiagų strategija 
tvarumui užtikrinti
Skatinti aplinką be toksinių 
medžiagų, mažinant 
susirūpinimą keliančių 
medžiagų kiekį gaminiuose. 
Skatinti inovacijas saugių 
cheminių medžiagų srityje. 
Pirmauti pasaulyje 
neeksportuojant ES uždraustų 
cheminių medžiagų. 
(iki 2030 m.)

8-oji aplinkosaugos 
veiksmų programa
Siekti perėjimo prie 
netoksiškos žiedinės 
ekonomikos, visų pirma 
pakeičiant susirūpinimą 
keliančias medžiagas, ir 
saugių cheminių medžiagų. 
(iki 2030 m.)

Nulinės taršos veiksmų planas
Sumažinti atliekų susidarymą, 
išplėsti atliekų prevenciją, 
sumažinti susirūpinimą 
keliančių medžiagų ir 
pavojingų cheminių medžiagų 
kiekį ekonomikoje ir geriau 
stebėti atliekų eksportą. 
(iki 2030 m.)

2020 2022

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/
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„Horizontas 2020“ finansuojamus projektus 2014–2020 m. laikotarpiu, o tai yra 
1,2 milijardo eurų ES įnašas (1,6 % viso programos „Horizontas 2020“ biudžeto). 

28 Antras didžiausias finansavimo pavojingų atliekų tvarkymui teikėjas yra 
Sanglaudos ir Europos regioninės plėtros fondai. 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu Komisija skyrė apie 370 milijonų eurų16, arba 8,6 % šių lėšų, komercinių, 
pramoninių ir pavojingų atliekų tvarkymo infrastruktūros projektams. 

29 ES taip pat finansuoja aplinkosaugos ir klimato politikos veiksmus pavojingų 
atliekų srityje pagal programą LIFE. 2014–2020 m. duomenyse nurodyta 14 projektų, 
susijusių su pavojingomis atliekomis, kurių bendras finansavimas yra 17,9 milijono eurų 
(6 % atliekų projektams išleistų LIFE lėšų). 3 langelyje pateikiami ES projektų, kuriais 
finansuojamas pavojingų atliekų tvarkymas, pavyzdžiai. 

3 langelis 

ES projektų, kuriais finansuojamas pavojingų atliekų tvarkymas, 
pavyzdžiai 

Pavojingų lakiųjų pelenų perdirbimas ir pakartotinis panaudojimas – pagal 
programą LIFE finansuojamas projektas 

Pagal Švedijoje ir Danijoje vykdomą projektą buvo bendrai finansuojamas 
įrenginio, skirto perdirbti ir pakartotinai panaudoti Danijoje esančioje atliekų 
deginimo gamykloje susidariusius lakiuosius pelenus, kūrimas.  

Lakieji pelenai yra dalelės, esančios deginant atliekas išsiskiriančiose dujose. Juose 
dažnai būna chloridų ir sunkiųjų metalų, todėl jie priskiriami pavojingoms 
atliekoms. Pavojingi lakieji pelenai šalinami sąvartynuose. Vien Švedijoje per 
metus apie 150 000 tonų šių pelenų išvežama šalinti į nenaudojamą klinčių karjerą 
Norvegijoje. 

Labai toksiškų naftos ir naftos chemijos pramonės atliekų apdorojimas – pagal 
programą „Horizontas 2020“ finansuojamas projektas 

Pagal Ispanijoje vykdomą projektą finansuojamas gamyklos, kurioje naudojamas 
naujoviškas procesas, skirtas nebrangiai apdoroti panaudotą kaustiką, kūrimas. 
Panaudotas kaustikas yra labai toksiškos naftos ir naftos chemijos perdirbimo 
pramonės atliekos, priskiriamos pavojingoms atliekoms. Panaudotą kaustiką 
apdoroti taikant esamus procesus yra sudėtinga ir brangu, todėl naftos perdirbimo 
gamyklose kaupiasi didelės šių pavojingų atliekų atsargos. 

                                                      
16 Sanglaudos politikos duomenys apie komercinių, pramoninių ar pavojingų atliekų tvarkymą. 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_lt
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
http://www.lifehalosep.eu/
https://www.cetaqua.com/en/proyectos/epc-eqtech-2/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
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30 Be ES biudžeto, finansavimo atliekų, įskaitant pavojingas atliekas, tvarkymui 
teikėjai – ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, ir Europos 
investicijų bankas. 

31 2020 m. priimtame Taksonomijos reglamente apibrėžiama ekonominė veikla, 
kurią ES laiko aplinkos atžvilgiu tvaria, kad būtų užtikrintas finansų rinkų skaidrumas. 
Todėl 2021–2027 m. laikotarpiu ES nusprendė nebefinansuoti pavojingų atliekų 
šalinimo sąvartynuose ir pavojingų atliekų, kurias galima perdirbti, deginimo. ES 
finansuoja visas atliekų hierarchijoje aukščiau esančias alternatyvas, pavyzdžiui, atliekų 
prevenciją ir perdirbimą. 

Pavojingų atliekų klasifikavimas 

32 Ekonominės veiklos vykdytojai (atliekų gamintojai, surinkimo ir rūšiavimo centrai, 
vežėjai, tarpininkai ir atliekų apdorojimo įrenginiai) turi klasifikuoti atliekas į pavojingas 
arba nepavojingas (žr. 6 diagramą). Šis žingsnis yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad 
pavojingos atliekos būtų tinkamai identifikuojamos ir apdorojamos pagal griežtus 
standartus ir kad ES lygmeniu būtų galima gauti tikslius ir palyginamus duomenis apie 
pavojingas atliekas. Ekonominės veiklos vykdytojai atliekas klasifikuoja naudodamiesi 
Europos atliekų sąrašu – Komisijos sprendimu, kuriame nurodytos šios atliekų 
kategorijos: 

o tik nepavojingų atliekų įrašai: atliekos, kurios laikomos nepavojingosiomis be jokio 
papildomo vertinimo; 

o tik pavojingųjų atliekų įrašai: atliekos, kurios laikomos pavojingosiomis be jokio 
papildomo vertinimo; ir 

o poriniai įrašai (angl. mirror entries): atliekos, kurios gali būti tiek pavojingosios, 
tiek nepavojingosios, kurias reikia papildomai vertinti. Šiuo tikslu atliekų turėtojai 
turi nustatyti, ar atliekos turi vieną ar kelias Atliekų pagrindų direktyvoje 
apibrėžtas pavojingas savybes arba ar atliekose yra tam tikrų patvariųjų organinių 
teršalų, viršijančių sprendime nustatytas ribines vertes. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705


 19 

 

6 diagrama. Atliekų skirstymas į pavojingąsias ir nepavojingąsias 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos pranešimu – Atliekų klasifikavimo techninės gairės. 

33 2017 m. Komisijos finansuotoje ataskaitoje apie pavojingų atliekų tvarkymą 
valstybėse narėse nurodyta, kad pavojingų atliekų klasifikavimas yra vienas iš 
pagrindinių iššūkių, su kuriais susiduria valstybės narės tvarkydamos tokias atliekas. 
Taip yra daugiausia dėl to, kad valstybėms narėms ir atliekų turėtojams kyla sunkumų 
taikant Europos atliekų sąrašą17, taip pat dėl ES cheminių medžiagų ir atliekų teisės 
aktų nesuderinimo, turinčio įtakos pavojingų atliekų apibrėžčiai18.  

34 Beveik pusė Europos atliekų sąrašo įrašų yra poriniai įrašai19. Atliekų turėtojams 
dažnai sunku įvertinti, ar jų atliekos yra pavojingos, ar ne, nes jie turi žinoti jų cheminę 
sudėtį. Tokia informacija ne visada prieinama. Dėl to valstybės narės ir atliekų turėtojai 
tas pačias atliekas interpretuoja skirtingai20. Pavyzdžiui, kai kurios valstybės narės 
piltuvėlių stiklą, naudojamą elektroniniuose vamzdžiuose, klasifikuoja ir apdoroja kaip 

                                                      
17 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017 m. 

18 Komunikatas „Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio gyvendinimas: cheminių medžiagų, 
produktų ir atliekų teisės akto sąlyčio gerinimo variantai“, COM(2018) 32 final. 

19 Komisijos pranešimas „Atliekų klasifikavimo techninės gairės“, 2018/C 124/01. 

20 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017 m. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1516190964382&uri=COM:2018:32:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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pavojingas atliekas, o kitos – kaip nepavojingas21. 2018 m. Komisija sprendė šį klausimą 
paskelbdama Atliekų klasifikavimo technines gaires. 

35 Ličio jonų baterijos naudojamos daugelyje gaminių, pavyzdžiui, žaisluose, 
nešiojamuosiuose kompiuteriuose, mobiliuosiuose telefonuose ir elektromobiliuose. 
Neseniai atliktame tyrime apskaičiuota, kad nuo 2030 m. ES nebenaudojamų ličio jonų 
baterijų kiekis gali siekti apie 0,2 milijono tonų per metus22. JAV šios baterijos 
priskiriamos pavojingosioms atliekoms23. Europos atliekų sąraše nėra konkretaus ličio 
jonų baterijų kodo, o vienintelis galimas kodas, kurį gali naudoti atliekų turėtojai, yra 
bendras kodas „kitos baterijos ir akumuliatoriai“, skirtas tik nepavojingosioms 
atliekoms. 

36 ES cheminių medžiagų teisės aktai atlieka svarbų vaidmenį klasifikuojant atliekas. 
Atliekų pagrindų direktyvoje išvardytos pavojingas atliekas apibūdinančios savybės iš 
esmės atitinka ES pavojingoms medžiagoms identifikuoti naudojamas pavojingumo 
klases, apibrėžtas Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamente (toliau – CLP 
reglamentas). 

37 Labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos ES identifikuojamos ir 
ribojamos pagal Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų reglamentą (toliau – REACH reglamentas). Šiame reglamente šios cheminės 
medžiagos apibrėžiamos remiantis trimis pavojingomis savybėmis, kaip parodyta 
4 langelyje. Kadangi ne visos šios savybės įtrauktos į CLP reglamentą, į jas 
neatsižvelgiama klasifikuojant atliekas kaip pavojingas. Todėl atliekos, kuriose yra 
nuodingųjų medžiagų, kurios kaupiasi ir ilgai išlieka aplinkoje ir žmogaus organizme 
arba kurios sutrikdo žmogaus hormonų veiklą, pavojingoms atliekoms nepriskiriamos. 
Komisija svarsto galimybę pasiūlyti šias pavojingas savybes įtraukti į CLP reglamentą24. 
Po to Komisijai reikėtų atnaujinti Atliekų pagrindų direktyvą, kad jos būtų taikomos 
klasifikuojant atliekas. 

                                                      
21 EEĮA forumas, Impact of glass from cathode ray tubes in achieving the WEEE recycling and 

recovery targets, 2018 m. 

22 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Recycling of Lithium-Ion 
Batteries: Opportunities and Challenges for Mechanical and Plant Engineering, 2021 m. 

23 Jungtinių Valstijų aplinkos apsaugos agentūros tinklalapis apie panaudotas ličio jonų 
baterijas. 

24 Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti. Aplinkos be toksinių medžiagų kūrimas, 
COM(2020) 667 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
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4 langelis 

Labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos 

ES cheminių medžiagų teisės aktuose cheminės medžiagos, kurios gali turėti rimtą 
ir dažnai negrįžtamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, įvardijamos kaip labai 
didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos. Iki šiol tokių cheminių 
medžiagų yra 22425. Labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos kelia 
šiuos pavojus26: 

o kancerogeninį, mutageninį arba yra toksiškos reprodukcijai, pavyzdžiui, 
kai kurie ftalatai, naudojami kaip plastifikatoriai grindų dangose, stogų 
dangose, laiduose arba dirbtinėje odoje rankinėms; 

o yra patvarios, linkusios bioakumuliuotis ir toksiškos arba labai patvarios 
ir labai linkusios bioakumuliuotis, pavyzdžiui, kai kurie brominti 
antipirenai, naudojami polistireno gaminiuose, skirtuose pastatų, 
pakuočių, elektroninės įrangos, čiužinių, automobilių sėdynių ar 
užuolaidų šilumos izoliacijai; 

o kitos cheminės medžiagos, keliančios lygiavertį susirūpinimą kaip ir 
pirmiau minėtos, pavyzdžiui, endokrininę sistemą ardančios medžiagos 
(pavyzdžiui, kai kurie bisfenoliai – bisfenolis A yra pramoninė cheminė 
medžiaga, naudojama gaminant polikarbonatą – kietą, skaidrų plastiką, 
kuris naudojamas daugelyje plataus vartojimo gaminių). 

  

                                                      
25 Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapis apie kandidatinį labai didelį susirūpinimą 

keliančių cheminių medžiagų, kurioms reikia suteikti autorizaciją, sąrašą. 

26 Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapis apie labai didelį susirūpinimą keliančią 
medžiagą. 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/lt/substances-of-very-high-concern-identification-explained
https://echa.europa.eu/lt/substances-of-very-high-concern-identification-explained
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Pavojingų atliekų prevencija ES 

Nepaisant ES pastangų, pavojingų atliekų susidaro vis daugiau 

38 Pavojingų atliekų susidarymo prevencija visų pirma yra geriausias būdas kovoti su
tokiomis atliekomis. Pirmenybę teikti pavojingų atliekų prevencijai, o ne jų 
apdorojimui, buvo ES atliekų teisės aktų tikslas nuo dešimtojo dešimtmečio pradžios27. 
2008 m. šis tikslas buvo įtvirtintas ES teisės aktuose, t. y. Atliekų pagrindų direktyvoje 
taikant atliekų hierarchijos principą (žr. 7 diagramą). 

7 diagrama. Atliekų hierarchijos principas 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Atliekų pagrindų direktyva. 

39 Per pastarąjį dešimtmetį pavojingų atliekų prevencija įgavo vis didesnę svarbą,
kurią atspindi įvairios Komisijos įgyvendintos politikos ir teisėkūros iniciatyvos, kaip 
parodyta 5 diagramoje. Nepaisant šių iniciatyvų, ES susidarančių pavojingų atliekų 
kiekis nuolat didėjo (žr. 8 diagramą). 

27 Tarybos direktyvos 91/156/EEB dėl atliekų 3 straipsnis. 

Prevencija

Parengimas pakartotiniam naudojimui

Perdirbimas

Naudojimas

Šalinimas

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0156&from=LT
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8 diagrama. Valstybėse narėse susidariusios pavojingos atliekos 2018 m., 
palyginti su 2004 m. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis. 

- 50 % 108

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
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40 Nuo 2013 m. valstybės narės privalo parengti atliekų prevencijos programas28, 
įskaitant priemones, kuriomis siekiama sumažinti pavojingų medžiagų kiekį medžiagose 
ir gaminiuose. 2016 m. Europos aplinkos agentūra išanalizavo šias programas ir padarė 
išvadą, kad daugumoje jų nėra nei tokių priemonių, nei konkrečių pavojingų atliekų 
susidarymo mažinimo tikslų29. Agentūra pažymėjo, kad „pavojingų atliekų prevencijai 
yra teikiamas mažesnis prioritetas nei tvarkymo aspektams, o finansinė parama yra 
ribota“30. 

Ekonominės veiklos vykdytojai gali užkirsti kelią pavojingų 
atliekų susidarymui keisdami gaminių projektavimo ir gamybos 
būdą 

41 Ekonominės veiklos vykdytojai pagamina 96 % pavojingų atliekų ES 
(žr. 1 diagramą). Jie gali užkirsti kelią pavojingų atliekų susidarymui kurdami tvarius, 
kuo mažesnį poveikį aplinkai darančius gaminius – naudodami vadinamąjį ekologinį 
projektavimą. Komisijos duomenimis, daugiau nei 80 % gaminio poveikio aplinkai yra 
nulemiama projektavimo etape31. 

42 2022 m. kovo mėn. Komisija pasiūlė32 iš dalies pakeisti savo Ekologinio 
projektavimo direktyvą. Ekonominės veiklos vykdytojai turėtų teikti apdorojimo 
įmonėms informaciją apie susirūpinimą keliančių medžiagų buvimą jų gaminiuose ir 
apie tai, kaip jas būtų galima perdirbti arba pašalinti. Ši informacija būtų įtraukta į 
„skaitmeninius produktų pasus“, kurie būtų taikomi nuo 2024 m. (žr. 9 diagramą). 
Komisija mano, kad tai paskatins vartotojus priimti tvaresnius sprendimus, į kuriuos 
ekonominės veiklos vykdytojai atsižvelgs projektuodami gaminius. 

                                                      
28 Atliekų pagrindų direktyvos 29 straipsnis. 

29 Europos aplinkos agentūra, Prevention of hazardous waste in Europe – the status in 2015, 
2016 m. 

30 Europos aplinkos agentūra, pranešimas spaudai. European hazardous waste management 
improving, but its prevention needs attention, 2016 m. 

31 Komunikatas „Tvarūs gaminiai turi būti norma“, COM(2022) 140 final. 

32 Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo nustatomi tvarių gaminių ekologinio projektavimo 
reikalavimai, COM(2022) 142 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0140&qid=1649112555090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM%3A2022%3A0142%3AFIN
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9 diagrama. Produktų grupės, kurioms siūloma įvesti skaitmeninius 
pasus 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis dokumentu „Digital Product Passport: sustainable and circular system“. 

43 Ekonominės veiklos vykdytojai taip pat gali užkirsti kelią pavojingų atliekų
susidarymui ribodami pavojingų medžiagų kiekį gaminiuose. 2020 m. Komisija pasiūlė 
sumažinti labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų kiekį gaminiuose33, apribojant 
kai kurių kenksmingiausių medžiagų naudojimą ES34. 

44 Ekonominės veiklos vykdytojai gali gaminti mažiau pavojingų atliekų peržiūrėdami
savo gamybos procesus. 2022 m. kovo mėn. Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti 
Pramoninių išmetamų teršalų direktyvą. Pagal pasiūlymą būtų reikalaujama, kad 
pramonės įrenginių (įskaitant kasybos ir baterijų gamybos sektorius) atžvilgiu būtų 

33 Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti. Aplinkos be toksinių medžiagų kūrimas, 
COM(2020) 667 final. 

34 Restrictions Roadmap under the Chemicals Strategy for Sustainability, SWD(2022) 128 final. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://environment.ec.europa.eu/document/download/5ac2e9d9-ab98-4850-aa55-e5a392cdf304_en?filename=COM_2022_156_1_EN_ACT_part1_v10.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734/attachments/1/translations/en/renditions/native


 26 

 

imamasi veiksmų, skirtų padidinti pavojingų medžiagų pakeitimą gamybos procese ir 
užkirsti kelią atliekų susidarymui. 

45 Visų šių priemonių poveikiui pasireikšti reikia laiko. Kai kurių gaminių, iš kurių 
susidaro pavojingos atliekos, naudojimo laikas gali būti ilgas (pavyzdžiui, transporto 
priemonių, pastatų, baldų, elektros įrangos), o tai reiškia, kad dabar taikomų 
priemonių, kaip antai tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimas, poveikis 
bus matomas tik vidutiniu ar ilguoju laikotarpiu, kai gaminiai galiausiai taps atliekomis. 
Pavyzdžiui, Komisijos skaičiavimais, tik apie 25 % iki 2005 m. pastatytų pastatų35, 
kuriuose gali būti asbesto, bus laipsniškai atsisakyta iki 2050 m.36 

Tai, kad teršėjams tektų atsakomybė už jų atliekas, padeda 
užkirsti kelią pavojingų atliekų susidarymui 

46 Principo „teršėjas moka“ 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. ES reikalauja, kad atliekų tvarkymo išlaidas padengtų atliekų gamintojas 
arba atliekų turėtojas. Valstybės narės nusprendžia, ar atliekų tvarkymo išlaidas privalo 
sumokėti atliekų turėtojas ar visas šias išlaidas arba jų dalį privalo sumokėti produkto, 
kuris tampa atliekomis, gamintojas. Pastaroji vadinama didesne gamintojo 
atsakomybe. ES lygmeniu kai kuriems pavojingų atliekų srautams taikoma didesnė 
gamintojo atsakomybė pagal ES teisės aktus (pavyzdžiui, elektros ir elektroninės 
įrangos atliekoms arba eksploatuoti netinkamoms transporto priemonėms) arba pagal 
nacionalinius teisės aktus ir susitarimus su pramonės atstovais (pavyzdžiui, alyvų ar 
pesticidų atliekoms)37. 

                                                      
35 Komisija, News Release on the ban of asbestos as of 2005 m. sausio 1  d. 

36 Audito Rūmų skaičiavimai pagrįsti komunikatu „Renovacijos banga Europoje: pastatų 
ekologizavimas, darbo vietų kūrimas ir gyvenimo gerinimas“, COM(2020) 662 final. 

37 Deloitte, Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, 2014 m. 

https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
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47 Neseniai pranešėme38, kad taikant didesnę gamintojo atsakomybę gamintojai taip 
pat skatinami kurti žalesnius produktus, kad būtų išvengta nereikalingų atliekų. 
Akademiniuose darbuose39 ir politikos apžvalgose40 minimas teigiamas didesnės 
gamintojo atsakomybės indėlis mažinant atliekų kiekį. Tačiau mūsų ataskaitoje 
pabrėžta, kad nors piliečiams ir (arba) įmonėms taikomi mokesčiai turėtų būti 
proporcingi susidarančioms atliekoms ir juos nustatant reikia atsižvelgti į aplinkai 
sukeltą žalą, iš įrodymų matyti, kad šalutinis poveikis aplinkai šiems mokesčiams yra 
priskiriamas tik ribotai. Atsižvelgdama į 2021 m. ES nulinės taršos veiksmų planą, 
2024 m. Komisija ketina pašalinti principo „teršėjas moka“ taikymo trūkumus. 

  

                                                      
38 Specialioji ataskaita 12/2021 „ES aplinkos politikos srityse ir veiksmuose principas „teršėjas 

moka“ taikomas nenuosekliai“. 

39 Pouikli K., Concretising the role of extended producer responsibility in European Union 
waste law and policy through the lens of the circular economy, 2020 m. 

40 EBPO, Extended Producer Responsibility Updated Guidance for Efficient Waste 
Management, 2016 m. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
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Pavojingų atliekų apdorojimas ES 

Atliekų hierarchijos taikymas tvarkant pavojingas atliekas  

48 Nuo 2008 m. valstybės narės privalo užtikrinti, kad pavojingos atliekos būtų 
apdorojamos laikantis atliekų hierarchijos (žr. 7 diagramą). Pavojingas atliekas 
pageidautina parengti pakartotiniam naudojimui, o po to perdirbti. Atliekų frakcijos, 
kurių negalima perdirbti, turėtų būti panaudojamos jas deginant ir gaminant energiją. 
Kraštutiniu atveju pavojingos atliekos turėtų būti šalinamos41. 

49 Išsami ES susidarančių pavojingų atliekų apdorojimo apžvalga galėtų padėti 
Komisijai ir valstybėms narėms įvertinti, kaip gerai taikoma atliekų hierarchija. Tačiau 
tokia apžvalga negalima dėl to, kad trūksta informacijos apie ES susidariusių ir 
apdorotų pavojingų atliekų kiekius. 2018 m. ES susidarė apie 102 milijonai tonų 
pavojingų atliekų (žr. 12 dalį), o bendras apdorotų pavojingų atliekų kiekis buvo 
82 milijonai tonų42 (20 milijonų tonų (19 %) atotrūkis). Tais pačiais metais į ES 
importuota 3,6 milijono tonų pavojingų atliekų ir 0,7 milijono tonų eksportuota 
apdorojimui už ES ribų43. Vertinant šį importą ir eksportą, praneštas atotrūkis padidėja 
iki 22 milijonų tonų (21 %). Šis atotrūkis svyruoja nuo maždaug 1 % kai kuriose 
valstybėse narėse, pavyzdžiui, Bulgarijoje, Estijoje ir Graikijoje, iki daugiau nei 50 % 
kitose, pavyzdžiui, Čekijoje, Slovakijoje, Austrijoje ir Lietuvoje (žr. 10 diagramą). 

                                                      
41 Atliekų pagrindų direktyvos 4 straipsnis. 

42 Eurostato duomenys apie atliekų apdorojimą. 

43 Eurostato duomenys apie atliekų vežimą. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638385/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
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10 diagrama. Ataskaitose nurodytas atotrūkis tarp pavojingų atliekų 
susidarymo ir apdorojimo 2018 m. 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis apie atliekų susidarymą, apdorojimą ir judėjimą. 

50 Atotrūkį tarp pavojingų atliekų susidarymo ir apdorojimo gali lemti įvairios 
priežastys44: per tam tikrą laikotarpį susidariusios atliekos gali būti laikomos 
apdorotomis kitu laikotarpiu, gali trūkti informacijos apie importą ir eksportą arba 
pavojingos atliekos gali būti neteisėtai šalinamos. Tai taip pat galėtų būti susiję su 
skirtingais pranešimo apie pavojingų atliekų susidarymą ir apdorojimą metodais. 
Pavyzdžiui, atliekos, kuriose yra pavojingų ir nepavojingų sudedamųjų dalių, gali būti 
registruojamos kaip 100 % susidariusios pavojingos atliekos. Tačiau į atitinkamas 
faktiškai apdorotas atliekas būtų įtrauktos tik pavojingos sudedamosios dalys 
(žr. pavyzdį 11 diagramoje). Komisija ketina išsiaiškinti atotrūkį tarp pavojingų atliekų 

                                                      
44 BiPRO, Support to Member States in improving hazardous waste management based on 

assessment of Member States’ performance, 2015 m. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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susidarymo ir apdorojimo, rengdama įvertintais duomenimis pagrįstą eksperimentinę 
atliekų apskaitą45. 

11 diagrama. Pavyzdys, kai dėl skirtingų ataskaitų teikimo metodų 
atsiranda duomenų apie eksploatuoti netinkamas transporto priemones 
atotrūkis 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2018 m. Eurostato duomenimis apie eksploatuoti netinkamų 
transporto priemonių pavojingų atliekų susidarymą ir apdorojimą. 

51 Atliekų hierarchijos taikymo srityje, remiantis turimais 2018 m. duomenimis, 
panašiai kaip ir 2010 m., kai buvo gauti duomenys apie atliekų perdirbimą, daugiau 
kaip pusė ES apdorotų pavojingų atliekų vis dar buvo šalinamos, beveik jokios atliekos 
nebuvo pakartotinai naudojamos (žr. 52 dalį) ir tik 45 % atliekų buvo perdirbta ir 
panaudota energijai gauti (žr. 12 diagramą). Taip yra nepaisant daugelio veiksmų, 
kurių ES ėmėsi siekdama pagerinti pavojingų atliekų hierarchiją (žr. 39 dalį). 2009 m. 
Komisija apskaičiavo, kad 97 % ES susidariusių pavojingų atliekų būtų galima perdirbti 
arba panaudoti46.  

                                                      
45 Komisija, pristatymas JT EEK ir EBPO seminare dėl aplinkosaugos ir ekonominės apskaitos 

sistemos įgyvendinimo. Introduction to waste accounts and possible integration with other 
SEEA, 2021 m. 

46 Villanueva A. et al., Study on the selection of waste streams for end-of-waste assessment, 
2010 m. 

Susidariusios atliekos:
7 milijonai tonų
(visa eksploatuoti netinkama 
transporto priemonė)

Apdorotos atliekos:
1,7 milijono tonų*

(tik pavojingos eksploatuoti netinkamos 
transporto priemonės sudedamosios dalys)

Skirtumas

* Perdirbta, panaudota arba pašalinta

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT/default/table?lang=en&category=env.env_was.env_wasgt
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf
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12 diagrama. Jokių matomų pokyčių taikant atliekų hierarchiją 
pavojingoms atliekoms ES 2010–2018 m. 

Pastaba. Duomenų apie parengimą pakartotiniam naudojimui nėra. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis apie pavojingų atliekų apdorojimą. 

Dauguma pavojingų atliekų nėra tinkamos parengti pakartotiniam 
naudojimui 

52 Priimtiniausias pavojingų atliekų apdorojimo variantas – jų parengimas
pakartotiniam naudojimui. Tai reiškia, kad reikia „tikrinti, valyti ar taisyti“ išmestus 
produktus, kad juos būtų galima pakartotinai naudoti be jokio kito išankstinio 
apdirbimo47. ES lygmeniu nėra sistemingai surinktų duomenų apie tai, kiek pavojingų 
atliekų parengiama pakartotiniam naudojimui. Komisijos teigimu, tai labai ribotas 
kiekis, nes daugumai pavojingų atliekų srautų nėra aiškių pakartotinio panaudojimo 
galimybių, daugiausia dėl to, kad jos yra pramoninių procesų liekanos. 

ES susiduria su iššūkiais, kaip padidinti pavojingų atliekų perdirbimą 

53 Perdirbimas yra antras pageidaujamas pavojingų atliekų apdorojimo būdas. Iš
12 diagramos matyti, kad 2018 m. 34 % ES apdorotų pavojingų atliekų buvo perdirbta. 
Tai buvo šiek tiek mažiau nei 2010 m., kai buvo perdirbta 36 %. 

54 Remiantis turimais duomenimis, valstybių narių veiklą perdirbimo srityje galima
įvertinti tik iš dalies. Duomenyse nurodoma, kiek pavojingų atliekų valstybės narės 
perdirba savo teritorijoje, tačiau nenurodoma, kiek jų perdirbama užsienyje. Kaip 
parodyta III priede, 2018 m. šalys, perdirbusios didžiąją dalį susidariusių arba 
importuotų pavojingų atliekų į jų teritoriją, buvo Graikija (91 %) ir Kroatija (84 %), 

47 Atliekų pagrindų direktyvos 3 straipsnis. 

(ideali forma)

Atliekų hierarchija
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54 %
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Atliekų apdorojimas 
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11 %

34 %
Perdirbimas 

(- 2 %) 

Naudojimas (+ 1 %)

Šalinimas 
(+ 1 %)

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Danija ir Lenkija (79 %). Kitos šalys, pavyzdžiui, Bulgarija ir Airija, savo teritorijoje 
perdirba tik 2 % pavojingų atliekų, o Malta neperdirba nieko. Malta eksportuoja 
didžiąją dalį savo pavojingų atliekų, iš kurių 75 % yra perdirbama arba panaudojama jas 
deginant ir gaminant energiją. 

55 ES gali daryti įtaką tam, kiek pavojingų atliekų bus perdirbama, nustatydama 
perdirbimo tikslus. Iki šiol ES nustatė tikslus trims iš dalies pavojingų atliekų srautams 
(elektros ir elektroninės įrangos atliekos, baterijos ir eksploatuoti netinkamos 
transporto priemonės), kaip parodyta 5 langelyje. Tai buvo trys daugiausiai 
perdirbamų pavojingų atliekų srautai ES, kurių pavojingų sudedamųjų dalių perdirbimo 
lygis 2018 m. viršijo 90 %48. 

5 langelis 

ES konkrečių iš dalies pavojingų atliekų srautų perdirbimo tikslai 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų49 atveju valstybės narės privalo: 

o nuo 2018 m. laikytis minimalaus perdirbimo tikslo, kuris, priklausomai 
nuo įrangos tipo, svyruoja nuo 55 % iki 80 %. 

Baterijų ir akumuliatorių50 atveju valstybės narės privalo: 

o nuo 2011 m. pasiekti, kad švino-rūgštinių baterijų (akumuliatorių) 
perdirbimo lygis būtų 65 % pagal vidutinį svorį, nikelio-kadmio baterijų 
(akumuliatorių) – 75 % pagal vidutinį svorį, o kitų baterijų 
(akumuliatorių) atliekų – 50 % pagal vidutinį svorį. 2020 m. Komisija 
pasiūlė šias tikslines normas padidinti51. 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių52 atveju nuo 2015 m. valstybės 
narės privalo pasiekti minimalius perdirbimo tikslus – 85 % vienam automobiliui. 

                                                      
48 2018 m. Eurostato duomenys apie pavojingų atliekų srautų perdirbimą ES lygmeniu. 

49 Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. 

50 Direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų. 

51 Pasiūlymas dėl Reglamento dėl baterijų ir baterijų atliekų, COM(2020) 798 final. 

52 Direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638428/default/table?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
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56 2009 m. Komisija nustatė papildomus pavojingų atliekų srautus, kurių būtų galima 
daugiau perdirbti: mineralinės statybos ir griovimo atliekos, degimo atliekos ir dviejų 
rūšių cheminės atliekos (alyvų atliekos ir tirpiklių atliekos)53. ES dar nenustatė šių 
srautų perdirbimo tikslų. Perdirbti šiuos atliekų srautus taip pat trukdo tai, kad nėra 
aiškių taisyklių, pagal kurias perdirbimo būdu gautas rezultatas būtų laikomas 
parduodamu produktu, o nebe atliekomis54. Tai riboja ES atliekų tvarkytojų rinkos 
galimybes55. 

57 Taip pat yra pavojingų atliekų srautų, kurių šiuo metu techniškai neįmanoma 
perdirbti dideliu mastu arba ekonomiškai naudingu būdu (pavyzdžiui, pavojingomis 
medžiagomis užterštas stiklas, kaip antai liuminescencinės lempos56). ES investavo į 
tokių technologijų kūrimą, visų pirma pagal programas „Horizontas 2020“ ir LIFE, tačiau 
šios technologijos dar nenaudojamos pramoniniu mastu. 

58 Norėdami perdirbti kitus pavojingų atliekų srautus, pavyzdžiui, plastiko ir tekstilės 
atliekas, kuriose yra patvariųjų organinių teršalų ir sunkiųjų metalų, atliekų tvarkytojai 
turi jas nukenksminti, t. y. pašalinti iš jų pavojingas medžiagas. Naujausi tyrimai 
parodė, kad, nepaisant nukenksminimo, perdirbtose medžiagose, įskaitant popierių, 
plastiką, gumą ir tekstilę, rasta įvairių pavojingų medžiagų (įskaitant kai kurias, kurių 
naudojimas pagal ES teisės aktus buvo nutrauktas)57. Taip yra daugiausia dėl to, kad 
perdirbėjai neturi informacijos apie jų apdorojamų atliekų cheminę sudėtį58 ir todėl 
negali tinkamai nukenksminti. Komisijos teigimu, tai taip pat galima paaiškinti tuo, kad 
vykdoma netinkama atliekų tvarkymo praktika, esama rūšiavimo ir užtaršos šalinimo 
technologijų trūkumų arba yra importuojamos medžiagos, kurios yra perdirbtos už ES 
ribų pagal žemesnius standartus. 

                                                      
53 Delgado L. et al., End-of-waste criteria, 2009 m. 

54 Komunikatas „Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio gyvendinimas: cheminių medžiagų, 
produktų ir atliekų teisės akto sąlyčio gerinimo variantai“, COM(2018) 32 final. 

55 Hazardous Waste Europe nuomonė dėl atliekų tvarkymo poveikio aplinkai – ES atliekų 
tvarkymo sistemos peržiūros, 2022 m. 

56 Meng W. et al., The recycling of leaded glass in cathode ray tubes (CRT), 2016 m. 

57 Chemsec, What goes around – Enabling the circular economy by removing chemical 
roadblocks, 2021 m; Arnika, Toxic Loophole: Recycling Hazardous Waste into New Products, 
2018 m. 

58 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018 m. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=COM:2018:32:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework/F2888110_lt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_lt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_lt
https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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59 Šios problemos mažina pasitikėjimą perdirbtomis medžiagomis ir yra svarbi kliūtis 
pavojingoms atliekoms perdirbti59. Komisija ėmėsi veiksmų60 ir nuo 2021 m.įmonės, 
tiekiančios ES rinkai gaminius, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 0,1 % koncentracijos 
labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, apie šiuos gaminius privalo pateikti 
informaciją viešame ES registre61. 2022 m. balandžio mėn. pramonės lyderiai nurodė, 
kad jiems vis dar trūksta informacijos apie cheminę sudėtį ir pavojingąsias savybes jų 
tiekimo grandinėse, ir paprašė Komisijos reikalauti, kad ši informacija būtų teikiama 
apie visas chemines medžiagas62. 

60 Nuo 2025 m. valstybės narės turės užtikrinti, kad namų ūkiuose pagamintos 
pavojingos atliekos būtų surenkamos atskirai63. Tai galimybė padidinti perdirbamų 
pavojingų atliekų, susidarančių iš vartojimo prekių (pavyzdžiui, elektros ir elektroninės 
įrangos ar nešiojamųjų baterijų), dalį. 

Maždaug pusė deginamų pavojingų atliekų nepanaudojama energijai 
gaminti 

61 2018 m. pagrindinės atliekų rūšys, degintos ir naudotos energijai gauti ES, buvo 
užteršta mediena, cheminės atliekos (daugiausia cheminės medžiagos ir panaudoti 
tirpikliai) bei rūšiuojant atliekas susidarę liekanos. Pastarosios dvi kategorijos taip pat 
buvo pagrindinės pavojingos atliekos, kurios buvo deginamos ir nepanaudojamos 
energijai gauti64. 

62 III priede parodyta, kad 2018 m. 8 % ES apdorotų pavojingų atliekų buvo 
sudeginta gaminant energiją, o 6 % sudeginta nesukuriant energijos – šie skaičiai yra 
beveik tokie patys, kaip ir 2008 m. Panašiai kaip ir perdirbimo atveju, dėl duomenų 

                                                      
59 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2018 m. 

60 „Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti. Aplinkos be toksinių medžiagų kūrimas“, 
COM(2020) 667 final. 

61 SCIP duomenų bazė. 

62 Atviras laiškas Komisijai dėl skaidrumo, 2022 m. 

63 Atliekų pagrindų direktyvos 20 straipsnis. 

64 Eurostato duomenys apie pavojingų atliekų deginimą ir panaudojimą ar nepanaudojimą 
energijai gauti. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2
https://chemsec.org/open-letter-to-the-commission-regarding-transparency/#:%7E:text=We%2C%20the%20signatories%20of%20this,chemical%20content%20and%20hazardous%20properties.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
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prieinamumo problemų, valstybių narių veiklos rezultatai, susiję su atliekų naudojimu 
energijai gaminti, gali būti vertinami tik jų teritorijoje. 

63 Nevyriausybinės organizacijos atkreipia dėmesį į neigiamą atliekų deginimo, kaip 
daug anglies dioksido išskiriančio energijos šaltinio, sukeliančio oro taršą toksinėmis 
medžiagomis ir galimai nukreipiančio atliekas nuo apdorojimo, poveikį65. Kartu atliekų 
tvarkymo veiklos vykdytojai mano, kad atliekų deginimas ir naudojimas energijai gauti 
yra alternatyvus energijos šaltinis, atsižvelgiant į dabartinę energetikos krizę ES66. 
2020 m. ES 4 % energijos pagaminta naudojant atliekas, o apie 41 % – atsinaujinančiųjų 
išteklių energiją, 31 % – branduolinę energiją, 15 % - kietąjį iškastinį kurą, 7 % – 
gamtines dujas ir 3 % – žalią naftą67. 

64 Taksonomijos reglamentas galėtų suteikti galimybę toliau plėtoti deginimo 
pajėgumus, nes jame visų „neperdirbamų“ pavojingų atliekų deginimas apibrėžiamas 
kaip žalioji investicija (žr. 31 dalį). 

65 Naujos technologijos (pavyzdžiui, dirbtinis intelektas) taip pat galėtų padėti geriau 
rūšiuoti pavojingas atliekas68 ir pagerinti jų perdirbimą, sumažindamos taršą tarp 
pavojingų ir nepavojingų atliekų. Tai taip pat galėtų padidinti svarbiausiųjų žaliavų, 
pavyzdžiui, vario ir nikelio, randamų elektros ir elektroninėje įrangoje, gavybą69. Šios 
technologijos taip pat galėtų padėti ieškoti naujų sprendimų pavojingoms 
sudedamosioms dalims apdoroti70. 

Maždaug pusė pavojingų atliekų vis dar šalinama 

66 2018 m. maždaug pusė ES apdorojamų pavojingų atliekų buvo šalinama, o tai yra 
mažiausiai priimtinas atliekų tvarkymo būdas. Nedidelė šių atliekų dalis (apie 10 %)71 

                                                      
65 ClientEarth, The environmental impacts of waste incineration, 2021 m. 

66 FEAD – Europos atliekų tvarkymo asociacija.  

67 Eurostato duomenys apie pirminės energijos gamybą 2020 m. 

68 Europos aplinkos agentūra, Digital waste management, 2020 m. 

69 Sipka S., Towards circular e-waste management: How can digitalisation help?, 2021 m.  

70 ES finansuojamo pavojingomis medžiagomis užteršto polivinilchlorido perdirbimo projekto 
pavyzdys: REMADYL. 

71 Eurostato duomenys apie pavojingų atliekų šalinimą – deginimą negaunant energijos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/the-environmental-impacts-of-waste-incineration/
https://www.letsrecycle.com/news/waste-sector-can-ease-eus-energy-crisis-fead-says/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3638579/default/table?lang=en
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/digital-waste-management
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://www.remadyl.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
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buvo sudeginta nesukuriant energijos (žr. 62 dalį), o likę 90 %72 buvo šalinami 
sąvartynuose arba nusėdę natūraliose ertmėse, jūros dugne arba dirbtinai sukurtuose 
ežeruose ir tvenkiniuose. 

67 Laikantis atliekų hierarchijos principo, pavojingų atliekų šalinimas turėtų būti 
skirtas pavojingų atliekų srautams, kurių negalima perdirbti arba panaudoti energijai 
gauti, pavyzdžiui, degimo atliekoms, susidarančioms deginant pavojingas atliekas. Iš 
13 diagramos matyti, kad 14 valstybių narių pavojingų atliekų, šalinamų sąvartynuose 
arba kitais būdais, dalis padidėjo nuo 2008 m. 

                                                      
72 Eurostato duomenys apie pavojingų atliekų šalinimą – sąvartynus ir kita. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
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13 diagrama. Pavojingų atliekų, šalinamų sąvartynuose arba kitais 
būdais, dalis 

 
Pastaba. Maltoje ir Liuksemburge atliekos nėra šalinamos sąvartynuose ir kitais būdais. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis apie pavojingų atliekų šalinimą sąvartynuose ir 
kitais būdais. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
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68 Daugelis valstybių narių eksportuoja savo pavojingas atliekas šalinti į kitą valstybę 
narę arba už ES ribų, į Europos laisvosios prekybos asociacijos šalis (žr. III priedą). 
2018 m. buvo pašalinti 22 % iš 7,6 milijono tonų pavojingų atliekų, kurias eksportavo 
valstybės narės. 2021 m. Komisija pasiūlė73uždrausti bet kokį šalinimui skirtų atliekų 
vežimą ES viduje ir už jos ribų, išskyrus atvejus, kai valstybės narės gali įrodyti, kad 
šalinti atliekas jų teritorijoje yra techniškai ir ekonomiškai perspektyvu. Šį pasiūlymą 
svarsto Parlamentas ir Taryba (žr. 82 dalį). 

69 Nuo 2030 m. valstybės narės turės apriboti visų perdirbti tinkamų atliekų, 
įskaitant pavojingas atliekas, šalinimą sąvartynuose74. 

Griežtesnių pavojingų atliekų tvarkymo taisyklių taikymas 

70 Pavojingų atliekų tvarkymui taikomos griežtesnės taisyklės nei kitų rūšių atliekų 
tvarkymui (žr. 23 dalį). Tyrimai rodo, kad nors valstybės narės šiuos griežtesnius 
reikalavimus perkėlė į nacionalinę teisę, jos susidūrė su sunkumais juos taikydamos, 
visų pirma dėl pavojingų atliekų atsekamumo ir draudimo maišyti75. 2018 m. teisės 
aktų leidėjai šias taisykles sugriežtino, paskutinį kartą pakeitus Atliekų pagrindų 
direktyvą. 

71 Valstybės narės privalo atsekti pavojingas atliekas nuo jų susidarymo iki galutinio 
apdorojimo. Teoriškai toks atsekimas galėtų būti atliktas naudojant duomenis apie 
pavojingų atliekų susidarymą, apdorojimą ir judėjimą. Tačiau pagal turimus duomenis 
tokio atsekamumo atlikti negalima (žr. 49–50 dalis). 

                                                      
73 Pasiūlymo pakeisti atliekų vežimo reglamentą 11 straipsnis, COM(2021) 709 final. 

74 Komisijos atliekų šalinimui sąvartynuose skirtas tinklalapis. 

75 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017 m.; BiPRO, Support to Member 
States in improving hazardous waste management based on assessment of Member States’ 
performance, 2015 m. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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72 Atliekų pagrindų direktyvoje nenustatyta, kaip turėtų būti užtikrintas pavojingų 
atliekų atsekamumas nuo jų susidarymo iki galutinio apdorojimo. 2017 m.76 ataskaitoje 
nurodyta, kad pavojingų atliekų atsekamumui ES regionuose trukdė nenuosekli ir 
nesuderinama informacija apie pavojingas atliekas, kurią deklaravo įvairūs ekonominės 
veiklos vykdytojai, dalyvaujantys tvarkant tokias atliekas. 

73 Siekdamos spręsti su pavojingų atliekų atsekamumu susijusius klausimus (žr. 71–
72 dalis), nuo 2020 m. valstybės narės turėjo sukurti jų teritorijoje susidarančių ir 
apdorotų pavojingų atliekų elektroninius registrus. ES taip pat ketina sukurti ES atliekų 
vežimo, įskaitant pavojingas atliekas, elektroninį registrą77. Šiame etape neplanuojama 
užtikrinti, kad nacionaliniai pavojingų atliekų registrai galėtų keistis informacija su ES 
atliekų vežimo sistema. 

74 Maišant skirtingus pavojingų atliekų srautus gali atsirasti papildomų pavojingų 
medžiagų, kurių iš pradžių nebuvo. Sumaišius pavojingas atliekas su nepavojingomis, 
pastarosios gali būti užterštos ir tapti netinkamos perdirbti. Sumaišius taip pat gali būti 
atskiestos pavojingos atliekos. Nuo 1991 m. ES uždraudė maišyti pavojingas atliekas78. 
2017 m.79 atlikus ES tyrimą nustatyta, kad valstybės narės atlieka ribotą skaičių 
patikrinimų dėl pavojingų atliekų maišymo ar skiedimo. 

Neteisėta prekyba pavojingomis atliekomis ES 

75 Dėl pavojingoms atliekoms taikomų griežtesnių tvarkymo ir saugos taisyklių 
ekonominės veiklos vykdytojams tenka papildoma administracinė našta ir didesnės 
apdorojimo sąnaudos. Remiantis 2013 m. naftos perdirbimo įmonių tyrimu80, 
apskaičiuota, kad visų pavojingų atliekų tvarkymo išlaidų mediana Europoje buvo 
238 eurai už toną, palyginti su 63 eurais už toną nepavojingų atliekų81. Dėl to kyla 

                                                      
76 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017 m. 

77 Pasiūlymas pakeisti atliekų vežimo reglamentą, COM(2021) 709 final.  

78 Direktyva 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų. 

79 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017 m. 

80 2013 survey of waste production and management at European refineries. 

81 Apskaičiuotos išlaidos, konvertuotos iš JAV dolerių į eurus pagal 2013 m. Eurostato valiutos 
kursą. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0689-20081212
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_17-12.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
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neteisėtos prekybos pavojingomis atliekomis pavojus, kai ekonominės veiklos 
vykdytojai nedeklaruoja, kad susidariusios atliekos yra pavojingos, ir neteisėtai jas 
išmeta ES arba neteisėtai gabena ES ir už jos ribų. 2016 m. ataskaitoje nustatyta, kad 
įmonės, vykdančios neteisėtą pavojingų atliekų šalinimą, galėtų sutaupyti iki 400 % 
išlaidų. 

Atliekos, nedeklaruojamos kaip pavojingos 

76 2021 m. pavojingų atliekų paskelbimas nepavojingomis buvo pagrindinis prekybos 
pavojingomis medžiagomis ES metodas82. Tai galima padaryti, pavyzdžiui, pateikiant 
suklastotus dokumentus apie atliekų cheminę sudėtį, laboratorijų pateiktą klaidingą 
analizę, suklastotus pakrovimo (iškrovimo) įrašus ir tyčia klasifikuojant pavojingas 
atliekas kaip nepavojingas83. 

77 Kita praktika, kurią ekonominės veiklos vykdytojai taiko siekdami išvengti atliekų 
deklaravimo pavojingomis, yra jų maišymas su nepavojingomis atliekomis – pavojingų 
medžiagų koncentracija atliekose sumažinama, kad nebebūtų galima patikrinti jų 
pavojingų savybių (žr. 74 dalį), arba pavojingos atliekos klasifikuojamos jas priskiriant 
naudotoms prekėms. Pavyzdžiui, elektros ir elektroninės įrangos ir naudotų 
automobilių dalių atliekos gali būti deklaruojamos kaip naudotos prekės ir galiausiai 
gali būti perdirbamos nesaugiai arba neteisėtai išmetamos84. Komisijos ataskaitoje85 
nurodyta, kad 2017 m. iš teisėtos rinkos dingo 3,8 milijono naudotų transporto 
priemonių (žr. 14 diagramą). 

                                                      
82 Europolas, Environmental crime in the age if climate change, Threat assessment 2022. 

83 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016 m. 

84 Pasaulio muitinių organizacija, straipsnis Illegal waste trafficking: more data is key to getting 
a better grip on this trade, 2019 m.; Jungtinių Tautų aplinkos programa, Used vehicles and 
the environment, 2020 m. 

85 Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyvos vertinimas, Komisija, 
SWD(2021) 60 final. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Environmental%20Crime%20in%20the%20Age%20of%20Climate%20Change%20-%20Public%20report_5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
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14 diagrama. Nežinoma transporto priemonių buvimo vieta ES 2017 m. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 Commission evaluation of the Directive on end-of-life vehicles. 

Neteisėtas atliekų šalinimas 

78 Neteisėtas pavojingų atliekų šalinimas yra plačiai paplitusi neteisėtos prekybos
atliekomis praktika86. Pavojingos atliekos gali būti šalinamos patvirtintose vietose, 
nesilaikant teisės normų, paliktos statybvietėse ar žemės ūkio laukuose arba šalinamos 
neleistinose vietose arba karjeruose87. 2017 m. vykdant Interpolo operaciją, kurios 
metu daugiausia dėmesio skirta pavojingoms atliekoms, nustatyta, kad dažniausios 
Europoje neteisėtai šalinamos pavojingos atliekos yra statybos ir griovimo atliekos, 
automobilių pramonės atliekos (eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, 
transporto priemonių alyva ir automobilių akumuliatoriai) ir cheminės atliekos 

86 Suvantola L. et al., Blocking the loopholes for illicit waste trafficking (Blockwaste), 2017 m. 

87 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016 m. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ItSzdolm0Gt4D7iw9XdlohxqvRa81h5I/view?usp=sharingated%20report
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
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(pasibaigusio galiojimo vaistai, dumblas, dažai, pesticidai ir rauginta oda). Neteisėto 
šalinimo atvejis aprašytas 6 langelyje. 

6 langelis 

Neteisėtas pavojingų atliekų šalinimas Italijoje 

Kampanijos regione nuo devintojo dešimtmečio pabaigos neteisėtai deginamos ir 
laidojamos toksinės atliekos. Neteisėto pavojingų atliekų šalinimo Italijoje tyrimas 
parodė, kad nuo 2012 m. sausio mėn. iki 2013 m. rugpjūčio mėn. regione buvo 
pranešta apie 6 034 nuodingus gaisrus88. 

Kilus piliečių protestams dėl didėjančių aplinkinių gyventojų sveikatos problemų, 
2014 m. Italijos vyriausybė nusprendė sugriežtinti sankcijas už tokią praktiką. 
2021 m. ir toliau buvo pranešta apie 1 406 atliekų gaisrus89. 

Neteisėtas vežimas ES arba už jos ribų 

79 Kaip parodyta 15 diagramoje, nedidelė dalis ES pavojingų atliekų (8,2 milijono 
tonų 2020 m.) teisėtai vežama tarp valstybių narių (7,3 milijono tonų) ir už ES ribų į 
EBPO ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalis (0,9 milijono tonų). Pavojingoms 
atliekoms saugiai apdoroti reikia specializuotų apdorojimo įrenginių, kurių kilmės šalyje 
gali nebūti. Taip pat gali būti ekonomiškesnių apdorojimo būdų kitose valstybėse 
narėse arba už ES ribų. 

                                                      
88 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 

and solutions from impacted local communities, 2016 m. 

89 Italijos vyriausybė – Vidaus reikalų ministerija, Terra dei fuochi: diminuiti i roghi di rifiuti 
grazie all’incremento dei controlli, 2022 m. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
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15 diagrama. Teisėtas pavojingų atliekų judėjimas ES viduje ir už jos ribų 
2020 m. 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis apie pavojingų atliekų judėjimą. 

80 2020 m. labiausiai neteisėto vežimo paveikti pavojingų atliekų srautai buvo 
elektros ir elektroninė įranga, eksploatuoti netinkamos transporto priemonės ir 
plastikas, kuriame yra pavojingų sudedamųjų dalių90. OLAF vertinimu, 30 % visų į ES ir 
iš jos vežamų atliekų yra neteisėtos91. Neteisėto vežimo pavyzdys pateiktas 
7 langelyje. 

                                                      
90 Audito Rūmų atlikta2020 m. Bazelio konvencijos nacionalinių ataskaitų analizė. 

91 2021 m. OLAF veiklos ataskaita. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=en
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
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7 langelis 

Audito metu nustatyta, kaip pavojingos atliekos gabenamos 
juodojoje rinkoje 

Atliekų vežimo reglamente atliekos įtraukiamos arba į „žaliąjį“ sąrašą, kuriam 
nustatyti ne tokie griežti vežimo reikalavimai, arba į „gintarinį“ sąrašą, kuriam 
nustatyti griežtesni reikalavimai. 

2012 m. septynių valstybių narių ir Norvegijos aukščiausiosios audito institucijos92 
atliko bendrą Atliekų vežimo reglamento vykdymo užtikrinimo auditą ir nustatė, 
kad pavojingos atliekos dažnai buvo importuojamos arba eksportuojamos kaip 
„prekės“ arba kaip į „žaliąjį“ sąrašą įtrauktos atliekos, siekiant išvengti griežtesnių 
procedūrų, taikytų į „gintarinį“ sąrašą įtrauktoms atliekoms. 

81 Prekyba atliekomis yra pelninga. Apskaičiuota, kad vien iš neteisėtos prekybos 
pavojingomis atliekomis metinės pajamos siekia 1,5–1,8 milijardo eurų93, o sankcijų 
rizika nedidelė94. Nustatymas, tyrimai ir baudžiamasis persekiojimas yra reti, o 
bausmės mažos95. 

82 Per pastarąjį dešimtmetį neteisėta prekyba išaugo ir tikimasi, kad ji ir toliau 
didės96, nes didėja susidarančių pavojingų atliekų kiekis, įsigalioja griežtesnės 
pavojingų atliekų tvarkymo taisyklės ir pavojingas atliekas sunkiau eksportuoti97. 
Komisija ėmėsi veiksmų šiai problemai spręsti. 2021 m. ji pasiūlė uždrausti vežti 
pavojingas atliekas, skirtas šalinti, pagerinti vežimo ES viduje kontrolę, sugriežtinti 
sankcijas ir baudas. Ji taip pat pasiūlė neteisėtą pavojingų atliekų surinkimą, vežimą, 
panaudojimą ar šalinimą laikyti nusikalstama veikla, iš dalies pakeičiant Direktyvą dėl 
aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę. Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. abu pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto svarsto Parlamentas ir Taryba. 

                                                      
92 Aštuoniais nacionaliniais auditais pagrįsta bendra ataskaita, Coordinated audit on the 

enforcement of the European Waste Shipment Regulation, 2012 m. 

93 Europos aplinkosaugos biuras, Implement for Life – Crime and Punishment, 2020. 

94 Apžvalga 04/2021 „ES veiksmai ir iššūkiai elektroninių atliekų srityje“. 

95 Bazelio valdymo institutas, internetinis pristatymas: Illegal waste trade: what’s driving this 
multi-billion dollar transnational crime and what could stop it?, 2021 m. 

96 United Nations Office on Drugs and Crime webpage on plastic and hazardous waste.  

97 Obradović M. et al., Dumping and illegal transport of hazardous waste, danger of modern 
society, 2014 m. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/03/Crime-and-punishment-March-2020.pdf
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
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Uždaviniai ir galimybės 
83 Pavojingos atliekos kelia daugybę grėsmių žmonių sveikatai ir aplinkai. Jų 
tvarkymui ES taikomas ribojantis reglamentavimas, o taikomos taisyklės yra griežtesnės 
nei kitoms atliekoms. ES ėmėsi iniciatyvų, kad pagerintų pavojingų atliekų tvarkymą: 
sugriežtino teisės aktus, parengė strategijas ir skyrė lėšų atliekų tvarkymo projektams 
remti. Komisija pradėjo daug pažeidimo nagrinėjimo procedūrų prieš valstybes nares 
dėl to, kad jos neperkėlė ES reikalavimų į nacionalines taisykles (žr. 22–31 dalis). 

84 Pavojingų atliekų susidaro vis daugiau ir manoma, kad ateityje jų susidarys dar 
daugiau. ES pavojingų atliekų tvarkymo srityje išlieka keletas uždavinių: 

o spręsti didėjančio pavojingų atliekų kiekio problemą, kai tik įmanoma, užkertant 
kelią jų susidarymui; 

o tobulinti pavojingų atliekų klasifikavimą; 

o išsiaiškinti skirtumą tarp susidariusių ir apdorotų pavojingų atliekų kiekių, apie 
kuriuos pranešta, ir užtikrinti atsekamumą nuo susidarymo iki galutinio 
apdorojimo; 

o riboti pavojingų atliekų šalinimą ir, jei įmanoma, skatinti jų perdirbimą; 

o kovoti su neteisėta prekyba pavojingomis atliekomis. 

85 Komisija ėmėsi veiksmų, kad pagerintų pavojingų atliekų klasifikavimą, kuris yra 
labai svarbus norint jas tinkamai identifikuoti ir apdoroti. Tačiau valstybės narės ir 
atliekų turėtojai vis dar susiduria su sunkumais, siekdami užtikrinti nuoseklų pavojingų 
atliekų klasifikavimą. Kad išspręstų šią problemą, Komisija galėtų, pavyzdžiui, toliau 
derinti įvairius taikytinus ES teisės aktus (žr. 32–37 dalis). 

86 Pavojingų atliekų susidarymo prevencija yra svarbiausia ir ES teisės aktuose jai jau 
teikiama pirmenybė. Ekonominės veiklos vykdytojai gali apriboti savo pavojingų atliekų 
kiekį taikydami ekologinio projektavimo praktiką ir mažindami pavojingų medžiagų 
naudojimą gamybos procesuose. Jei vartotojai gautų daugiau informacijos apie 
gaminiuose esančias pavojingas medžiagas, jie galėtų priimti tvaresnius sprendimus. 
Tai savo ruožtu turėtų įtakos tam, kaip ekonominės veiklos vykdytojai projektuoja savo 
gaminius, ir padėtų išvengti pavojingų atliekų susidarymo. Pavyzdžiui, Komisija galėtų 
apsvarstyti galimybę išplėsti skaitmeninių pasų naudojimą įtraukiant daugiau gaminių, 
kurių gyvavimo ciklo pabaigoje susidaro pavojingos atliekos. Principo „teršėjas moka“ 
taikymo trūkumų šalinimas, kurį Komisija ketina atlikti 2024 m. įgyvendindama 2021 m. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
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ES veiksmų planą dėl nulinės taršos, yra galimybė užtikrinti, kad teršėjai būtų labiau 
atsakingi už savo atliekas (žr. 38–47 dalis). 

87 Tarp duomenų apie ES susidarančias ir apdorojamas pavojingas atliekas yra 21 % 
atotrūkis, be to, dabartinių duomenų nepakanka, kad būtų užtikrintas pavojingų atliekų 
atsekamumas. Tai rodo, kad reikia gerinti atitinkamus duomenis apie pavojingas 
atliekas. Pavyzdžiui, Komisija galėtų apsvarstyti galimybę nustatyti minimalias valstybių 
narių elektroninių pavojingų atliekų registrų naudojimo sąlygas ir jas suderinti su 
Europos atliekų vežimo registru. Tai galėtų suteikti galimybę geriau atsekti pavojingas 
atliekas nuo jų susidarymo iki galutinio apdorojimo (žr. 48–50 ir 70–73 dalis). 

88 Pavojingos atliekos turi būti apdorojamos specialiuose apdorojimo įrenginiuose, 
laikantis saugos reikalavimų. Tam vis dar trukdo įvairūs sunkumai, pavyzdžiui, veiklos 
vykdytojai, tvarkydami pavojingas atliekas, jas sumaišo su kitų rūšių atliekomis. 
Nepaisant ES iniciatyvų, didžioji dalis pavojingų atliekų ir toliau šalinama, o ne 
parengiama pakartotiniam naudojimui, perdirbama ar naudojama. Naujų technologijų 
kūrimas galėtų būti ypač naudingos pavojingų atliekų perdirbimui. Poreikis tobulinti 
technologijas ir pajėgumus, kad būtų galima iš atliekų išgauti svarbiausias žaliavas, taip 
pat padėtų užtikrinti ES strateginį savarankiškumą. Taksonomijos reglamentu 
suteikiama galimybė nukreipti daugiau privačių investicijų į perdirbimo veiklą. Taip 
būtų galima spręsti pavojingų atliekų, kurių šiuo metu vis dar neįmanoma perspektyviu 
būdu perdirbti, problemą. Be to, geresnis užtaršos šalinimas ir geresnė atliekų 
tvarkymo praktika valstybių narių ir atliekų turėtojų lygmeniu galėtų atverti naujų 
rinkos galimybių perdirbimo rezultatui pasiekti (žr. 51–69 ir 74 dalis). 

89 Galiausiai neteisėta prekyba pavojingomis atliekomis ir neteisėtas jų išmetimas 
tebėra pelningas verslas, o jų išaiškinimo ir sankcijų lygis yra žemas. Naudojant 
skaitmeninimą, kuris suteikia galimybę geriau atsekti pavojingas atliekas, ir labiau 
atgrasantį sankcijų mechanizmą, būtų galima apriboti neteisėtos prekybos galimybes. 
Taikant 2021 m. Komisijos pasiūlytą visų šalinti skirtų atliekų vežimo ES ir už jos ribų 
draudimą būtų galima dar labiau prisidėti prie neteisėtos prekybos pavojingomis 
atliekomis ribojimo (žr. 75–82 dalis) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
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Šią apžvalgą priėmė I kolegija, vadovaujama Audito Rūmų narės Joëlle Elvinger, 
2022 m. gruodžio 14 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

 Audito Rūmų vardu 

 

  Pirmininkas 
 Tony Murphy 
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Priedai 

I priedas. Pavojingoms atliekoms taikomi ES teisės aktai  

Atliekų tvarkymas 

o Atliekų pagrindų direktyva – Direktyva 2008/98/EB

o Europos atliekų sąrašas - Komisijos sprendimas 2000/532/EB

Atliekų tvarkymo operacijos 

o Atliekų sąvartynai – Direktyva 1999/31/EB

o Atliekų vežimo reglamentas – Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006

o Aplinkos apsauga pagal baudžiamąją teisę – Direktyva 2008/99/EB

o Pramoniniai išmetamieji teršalai (atliekų deginimas ir atliekų apdorojimas) 
– Direktyva 2010/75/ES

o Didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus 
kontrolė – Direktyva 2012/18/ES

o Pasiūlymas dėl Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos peržiūros (2022 m.)

o Pasiūlymas dėl naujo Atliekų vežimo reglamento (2021 m.)

o Pasiūlymas dėl Direktyvos dėl aplinkos apsaugos baudžiamosios teisės 
priemonėmis (2021 m.)

Konkrečių atliekų srautai 

o Pakuotės ir pakuočių atliekos – Direktyva 94/62/EB

o PCB / PCT šalinimas – Direktyva 96/59/EB

o Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės – Direktyva 2000/53/EB

o Baterijos ir akumuliatoriai – Direktyva 2006/66/EB

o Kasybos pramonės atliekos – Direktyva 2006/21/EB

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0021-20090807
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o Pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimai 
(RoHS) – Direktyva 2011/65/ES 

o Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA) – Direktyva 2012/19/ES 

o Laivų perdirbimas – Reglamentas (ES) Nr. 1257/2013 

o Patvarieji organiniai teršalai – Reglamentas (ES) 2019/1021 

o Pasiūlymas dėl naujo Reglamento dėl baterijų ir akumuliatorių (2020 m.) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20221001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798
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II priedas. Pažeidimų nagrinėjimo procedūros dėl pavojingų 
atliekų 

1990–2022 m. laikotarpiu Komisija prieš valstybes nares pradėjo 216 pažeidimų 
nagrinėjimo procedūrų, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje. Į lentelę neįtrauktos 
tuo pačiu laikotarpiu prieš Jungtinę Karalystę pradėtos pažeidimų bylos. 

Šiose pažeidimų nagrinėjimo procedūrose buvo konkrečiai nagrinėjama pavojingų 
atliekų, polichlorintų bifenilų (PCB) ir polichlorintų terfenilų (PCT) tema. PCB ir PCT yra 
sintetinių cheminių medžiagų, daugiausia naudojamų elektros įrangoje, grupė. 
Anksčiau plačiai naudotos, šios medžiagos ES ribojamos nuo 1985 m., nes jos kelia 
susirūpinimą dėl aplinkos. 

 

Šaltinis: Audito Rūmai. 
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III priedas. Pavojingų atliekų apdorojimas 2018 m.  

Toliau pateiktame grafike parodyta, kaip pavojingos atliekos buvo apdorojamos ES ir 
kiekvienoje valstybėje narėje 2018 m. Taip pat pateikiamas kiekvienos valstybės narės 
ir ES eksportuojamų pavojingų atliekų apdorojimas, tačiau dėl turimų duomenų jis yra 
mažiau išsamus. 

 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

Pavojingų atliekų 
apdorojimas 
valstybėje narėje

Pavojingų atliekų 
apdorojimas 
už valstybės narės ribų

Pavojingos atliekos, 
apdorotos valstybėje narėje
ir eksportuojamos apdoroti 

Malta

Bulgarija

Estija

Kipras

Suomija

Belgija

Austrija

Čekija

Portugalija

Prancūzija

Slovakija

Vengrija

Italija

Vokietija

Rumunija

Slovėnija

Nyderlandai

Lietuva

Ispanija

Lenkija

Airija

Latvija

Danija

Graikija

Kroatija

Liuksemburgas

ES
92 % 8 % 34 % 49 %8 % 3 % 6 % 77 % 22 %

Švedija

naudojimas (energijos gavyba)
perdirbimas

šalinimas (deginimas)
šalinimas (sąvartynuose ir kita)

perdirbimas ir naudojimas

šalinimas

nežinomas apdorojimas

naudojimas (kita)

apdorota valstybėje 
narėje

eksportuota 
apdoroti

Pavojingos atliekos: 

Atliekų apdorojimas:

nežinomas apdorojimas



 52 

 

Žodynėlis 
Atliekų šalinimas sąvartynuose: pavojingų atliekų šalinimas valdomo paviršinio 
laidojimo būdu. 

Bioakumuliacinė: terminas, vartojamas apibūdinti cheminėms medžiagoms, kurios 
kaupiasi augalų ir gyvūnų audiniuose, nes yra absorbuojamos greičiau, nei vyksta 
skilimo medžiagų apykaita.  

Didesnė gamintojo atsakomybė: principas, pagal kurį gamintojo atsakomybė už 
aplinkos apsaugą papildoma gaminio gyvavimo ciklo etapu po vartojimo, įskaitant 
perdirbimą ir šalinimą. 

Ekologinis projektavimas: projektavimo metodas, kuriuo siekiama kuo labiau 
sumažinti poveikį aplinkai visais gaminio gyvavimo ciklo etapais.  

Energijos iš atliekų naudojimas: degiųjų atliekų naudojimas energijai generuoti jas 
deginant, naudojant taip gautą šilumą. 

Europos regioninės plėtros fondas: ES fondas, kuriuo stiprinama ES ekonominė ir 
socialinė sanglauda, finansuojant investicijas, skirtas regioniniams skirtumams mažinti. 

„Gintariniame“ sąraše išvardytos atliekos: atliekos, kurių negalima importuoti ar 
eksportuoti naudoti be išankstinio rašytinio susijusių šalių institucijų pranešimo ar 
leidimo; apima pavojingas atliekas. 

Patvarieji organiniai teršalai: cheminė medžiaga, kuri yra atspari skilimui, gali 
nukeliauti didelius atstumus ir ilgai išlikti nepakitusi aplinkoje. 

Principas „teršėjas moka“: principas, pagal kurį reikalaujama, kad tie, kurie sukelia 
arba gali sukelti taršą, padengtų taršos prevencijos, kontrolės ar ištaisymo priemonių 
išlaidas. 

Programa „Horizontas 2020“: ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa 
2014–2020 metų laikotarpiui. 

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

Šalinimas: atliekų apdorojimo operacija, kai atliekos paliekamos atviroje aikštelėje, 
išverčiamos po žeme, šalinamos vandens telkinyje, tvenkinyje ar lagūnoje arba 
įpurškiamos į šulinį, druskos olą ar natūraliai susidariusią ertmę. 
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„Žaliajame“ sąraše išvardytos atliekos: atliekos, kurias galima importuoti ar 
eksportuoti naudoti be išankstinio rašytinio susijusių šalių institucijų pranešimo ar 
leidimo. 
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Audito Rūmų grupė 
Šią Audito Rūmų apžvalgą dėl ES veiksmų, kuriais siekiama spręsti didėjančio pavojingų 
atliekų kiekio problemą, patvirtino Audito Rūmų narės Joëlle Elvinger vadovaujama 
I kolegija „Tvarus gamtos išteklių naudojimas“. Auditui vadovavo Audito Rūmų narė 
Eva Lindström, jai padėjo kabineto vadovė Katharina Bryan, kabineto atašė 
Johan Stalhammar ir kabinete dirbantis ekonomistas Andrzej Robaszewski, pagrindinė 
vadybininkė Florence Fornaroli, užduoties vadovė Mihaela Văcărașu, auditoriai 
Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Lucia Rosca, Malgorzata Frydel ir Vasileia Kalafati. 
Diagramas parengti padėjo Marika Meisenzahl. Kalbinę pagalbą teikė Laura Mcmillan. 

 
Iš kairės į dešinę: Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Vasileia Kalafati, Malgorzata Frydel, 
Eva Lindström, Andrzej Robaszewski, Mihaela Văcărașu, Florence Fornaroli, 
Katharina Bryan, Laura McMillan ir Marika Meisenzahl. 
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Šioje apžvalgoje aptariami ES kovos su 
pavojingomis atliekomis veiksmai. Pavojingos 
atliekos gali pakenkti žmonių sveikatai ir 
aplinkai. ES iniciatyvose daugiausia dėmesio 
skirta jų prevencijai, tačiau nuo 2004 m. 
pavojingų atliekų kiekis toliau didėjo. Jų 
saugiam apdorojimui trukdo sunkumai, 
pavyzdžiui, susiję su patikimu pavojingų atliekų 
atsekimu. Daugiau kaip 50 % ES pavojingų 
atliekų vis dar paprasčiausiai šalinamos. 
Perdirbimą varžo techniniai sunkumai ir rinkos 
galimybių perdirbtų produktų gamybai stoka. Be 
to, neteisėta prekyba ir toliau yra pelningas 
verslas. Ateityje bus sunku spręsti didėjančio 
pavojingų atliekų kiekio problemą, gerinti jų 
klasifikavimą, užtikrinti atsekamumą nuo 
gamybos iki galutinio apdorojimo, apriboti jų 
šalinimą daugiau perdirbant ir spręsti neteisėtos 
prekybos jomis problemą.
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