LIETUVOS RESPUBLIKOS
ATLIEKǏ TVARKYMO ƲSTATYMO PAKEITIMO ƲSTATYMAS
2002 m. liepos 1 d. Nr. IX-1004
Vilnius
(Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2000, Nr. 90-2776; 2002, Nr. 13-475)
1 straipsnis. Lietuvos Respublikos atliekǐ tvarkymo Ƴstatymo
nauja redakcija
Pakeisti Lietuvos Respublikos atliekǐ tvarkymo Ƴstatymą ir jƳ
išdơstyti taip:
"LIETUVOS RESPUBLIKOS
ATLIEKǏ TVARKYMO
Ʋ S T A T Y M A S
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1 straipsnis. Ʋstatymo paskirtis
1. Šis Ʋstatymas nustato bendruosius atliekǐ
prevencijos,
apskaitos, surinkimo, saugojimo, vežimo, naudojimo,
šalinimo
reikalavimus, kad bǌtǐ išvengta atliekǐ neigiamo poveikio žmoniǐ
sveikatai ir aplinkai, bei pagrindinius atliekǐ tvarkymo sistemǐ
organizavimo ir planavimo principus.
2. Ʋstatymas nereglamentuoja išmetimǐ Ƴ orą, nuotơkǐ Ƴ vandenƳ
ir radioaktyviǐjǐ atliekǐ tvarkymo, taip pat kritusiǐ gyvuliǐ ir
žemơs ǌkio atliekǐ (natǌraliǐ, nepavojingǐ, naudojamǐ žemơs ǌkyje
medžiagǐ) tvarkymo.
3.
Specifiniǐ
atliekǐ srautǐ ar
kategorijǐ
tvarkymo
reikalavimus nustato Ƴstatymai ir kiti teisơs aktai.
2 straipsnis. Pagrindinơs Ʋstatymo sąvokos
1. Antrinơs žaliavos - perdirbti tinkamos atliekos.
2. Atliekos - bet kokios medžiagos ar daiktai, kuriǐ
atliekǐ
turơtojas atsikrato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti ir
kurie priklauso atliekǐ kategorijoms, nurodytoms Ʋstatymo
1
priedơlyje, bei patenka Ƴ Aplinkos ministerijos
patvirtintą
atliekǐ sąrašą.
3. Atliekǐ gamintojas - asmuo, kurio veiklos metu
susidaro
atliekǐ arba kuris atlieka atliekǐ rǌšiavimo, maišymo ar kitokią
operaciją, kurios metu pasikeiþia atliekǐ pobǌdis ar sudơtis.
4. Atliekǐ naudojimas - atliekǐ tvarkymo bǌdas,
nurodytas
Ʋstatymo 2 priedơlyje.
5. Atliekǐ perdirbimas - atliekose esanþiǐ medžiagǐ perdirbimas
gamybos proceso metu, Ƴskaitant organinƳ perdirbimą
(išskyrus
panaudojimą energijai gauti), norint atliekose esanþias medžiagas
panaudoti pagal pirminĊ ar kitokią paskirtƳ.
6. Atliekǐ surinkimas - atliekǐ paơmimas, rǌšiavimas ir (arba)
maišymas norint jas pervežti.
7. Atliekǐ susidarymo vieta - Ƴrenginys ar teritorija, kurioje
dơl ǌkinơs ar kitos veiklos susidaro atliekǐ.
8. Atliekǐ šalinimas - atliekǐ tvarkymo bǌdas,
nurodytas
Ʋstatymo 3 priedơlyje.
9. Atliekǐ turơtojas - atliekǐ gamintojas arba asmuo,
kuris
turi atliekǐ.
10. Atliekǐ tvarkymas - atliekǐ surinkimo, vežimo, naudojimo ir
šalinimo veikla, taip pat atliekǐ tvarkymo veiklos priežiǌra bei
atliekǐ šalinimo vietǐ priežiǌra po jǐ uždarymo.
11. Atliekǐ tvarkymo valstybinơs reikšmơs objektai - veikiantys
arba statomi atliekǐ tvarkymo objektai, atitinkantys Vyriausybơs
nustatytus kriterijus.
12. Atliekǐ tvarkytojas - Ƴmonơ ar kitas juridinis asmuo, kuris
tvarko
atliekas pagal šio Ʋstatymo ir kitǐ teisơs
aktǐ
reikalavimus.

13. Atliekǐ vežơjas - asmuo, kuris priima atliekas iš
jǐ
turơtojo, jas veža bei perduoda atliekǐ naudotojui ar šalintojui.
14. Gaminiǐ ar pakuotơs atliekos - atliekos, kurios
susidaro
pasibaigus Mokesþio už aplinkos teršimą Ƴstatymo nustatyta tvarka
apmokestinamǐjǐ gaminiǐ ar pakuotơs naudojimo laikui.
15. Komunalinơs atliekos - buitinơs (buityje susidaranþios) ir
kitokios atliekos, kurios savo pobǌdžiu ar sudơtimi yra panašios
Ƴ buitines atliekas.
16. Komunaliniǐ atliekǐ tvarkymo sistema organizaciniǐ,
techniniǐ ir teisiniǐ priemoniǐ visuma, susijusi su savivaldybiǐ
funkcijǐ Ƴgyvendinimu atliekǐ tvarkymo srityje.
17. Nepavojingos atliekos - visokios atliekos, nepriskiriamos
pavojingoms atliekoms.
18. Pakuoþiǐ atliekos - pakuotơs ir pakuoþiǐ medžiagos, pagal
atliekǐ apibrơžimą priskiriamos atliekoms, išskyrus
pakuoþiǐ
gamybos atliekas.
19. Pavojingos atliekos - atliekos, atliekǐ sąraše
pažymơtos
kaip pavojingos, pasižyminþios viena ar keliomis
pavojingumą
lemianþiomis savybơmis, nurodytomis šio Ʋstatymo 4 priedơlyje, ir
atitinkanþios
Aplinkos
ministerijos
nustatytus
atliekǐ
pavojingumo kriterijus, bei kitos atliekos, atliekǐ
sąraše
nepažymơtos kaip pavojingos, taþiau pasižyminþios viena
ar
keliomis pavojingumą lemianþiomis savybơmis ir
atitinkanþios
atliekǐ pavojingumo kriterijus.
20. Sąvartynas - atliekǐ šalinimo Ƴrenginys, skirtas atliekoms
išversti ant žemơs paviršiaus ar po žeme. Sąvartynams priklauso
atliekǐ šalinimo Ƴrenginiai, kuriuose atliekǐ gamintojas šalina
savo atliekas jǐ susidarymo vietoje, ir nuolatiniai (veikiantys
ilgiau negu metus) Ƴrenginiai, naudojami laikinai
saugoti
atliekoms, išskyrus Ƴrenginius, kuriuose atliekos
iškraunamos,
kad bǌtǐ paruoštos toliau pervežti Ƴ naudojimo, apdorojimo
ar
šalinimo vietas; Ƴrenginiai, kuriuose atliekos saugomos
iki
naudojimo
ar apdorojimo trumpiau negu trejus metus,
ir
Ƴrenginiai, kuriuose atliekos saugomos iki šalinimo trumpiau negu
vienus metus.
ANTRASIS SKIRSNIS
ATLIEKǏ TVARKYMO PRIORITETAI
3 straipsnis. Atliekǐ tvarkymo prioritetai
Ʋmonơs, kuriǐ ǌkinơje komercinơje veikloje susidaro atliekǐ ir
kurios naudoja, šalina ar kitaip tvarko atliekas, turi imtis visǐ
galimǐ ir ekonomiškai pateisinamǐ priemoniǐ jǐ kiekiui
bei
kenksmingam poveikiui žmoniǐ sveikatai ir aplinkai
mažinti.
Tokios Ƴmonơs privalo laikytis šiǐ prioritetǐ:
1) naudoti prevencijos priemones atliekǐ susidarymui mažinti;
2) mažinti susidaranþiǐ bei Ƴ sąvartynus patenkanþiǐ
atliekǐ
kiekƳ ir jǐ kenksmingumą - kurti ir diegti
mažaatliekes
technologijas, taupyti gamtos išteklius, gaminti ir tiekti
Ƴ
rinką gaminius, kuriuos bǌtǐ galima ilgai ar kartotinai naudoti,
o pasibaigus jǐ naudojimo laikui ir virtus atliekomis
jas
sunaudoti ir taip sumažinti atliekǐ kiekƳ bei pavojǐ
žmoniǐ
sveikatai ir aplinkai;
3) pagaminti iš susidariusiǐ atliekǐ gaminius arba
antrines
žaliavas, tinkanþias gaminiams gaminti;
4) naudoti atliekas energijai gauti;
5) saugiai šalinti susidariusias atliekas Ƴ sąvartynus
bei
kitas specialiai tam skirtas vietas, kad jos nekeltǐ
pavojaus
žmoniǐ sveikatai ir aplinkai.
TREýIASIS SKIRSNIS
ATLIEKǏ TVARKYMAS
4 straipsnis. Atliekǐ tvarkymo organizavimas
1. Atliekǐ turơtojas šio Ʋstatymo bei kitǐ teisơs
aktǐ
nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas pats arba perduoti
jas
atliekǐ tvarkytojui.
2. Ʋmonơs, kuriǐ ǌkinơje komercinơje veikloje susidaro atliekǐ,
privalo jas rǌšiuoti Vyriausybơs ar jos Ƴgaliotos
institucijos

nustatyta tvarka.
3. Atliekas surenkanþios, vežanþios, sauganþios ilgiau,
negu
nustatyta šio Ʋstatymo 8 straipsnio 3 dalyje, naudojanþios
bei
šalinanþios Ƴmonơs turi registruotis Vyriausybơs ar jos Ƴgaliotos
institucijos nustatyta tvarka.
4. Atliekas tvarkanþios Ƴmonơs vadovaujasi darbuotojǐ saugos ir
sveikatos teisơs aktais.
5. Atliekǐ vežimą tranzitu, išvežimą iš Lietuvos Respublikos ir
Ƴvežimą Ƴ Lietuvos Respubliką reglamentuoja Lietuvos Respublikos
teisơs aktai bei Lietuvos Respublikos tarptautinơs
sutartys.
Atliekǐ vežimo tranzitu, išvežimo iš Lietuvos Respublikos
ir
Ƴvežimo Ƴ Lietuvos Respubliką reikalavimus nustato Vyriausybơ ar
jos Ƴgaliota institucija.
6. Atliekǐ tvarkymo valstybinơs reikšmơs objektai
steigiami
Vyriausybơs nustatyta tvarka.
5 straipsnis. Gamtos ištekliǐ taupymo ir atliekǐ mažinimo
planai
1. Atliekos turi bǌti tvarkomos taip, kad nekeltǐ
pavojaus
žmoniǐ sveikatai ir aplinkai.
2. Siekiant taupyti gamtos išteklius ir užtikrinti prevencijos
priemoniǐ atliekǐ susidarymui mažinti Ƴgyvendinimą, Ƴmonơs, kuriǐ
ǌkinơje komercinơje veikloje susidaro atliekǐ ir kurios pagal šio
Ʋstatymo 6 straipsnio reikalavimus privalo gauti gamtos ištekliǐ
naudojimo leidimus, Vyriausybơs ar jos Ƴgaliotos
institucijos
nustatyta tvarka turi rengti ir Ƴgyvendinti gamtos
ištekliǐ
taupymo ir atliekǐ mažinimo planus.
3.
Gamtos ištekliǐ taupymo ir atliekǐ mažinimo
planai
peržiǌrimi ir keiþiami, jeigu pasikeiþia gamybos technologija ar
mastas, išskyrus paþiame plane numatytus pasikeitimus, taþiau ne
reþiau kaip kas penkeri metai.
6 straipsnis. Gamtos ištekliǐ naudojimo leidimai
1. Ʋmonơs, kuriǐ ǌkinơje komercinơje veikloje susidaro atliekǐ
kiekiai, viršijantys Aplinkos ministerijos nustatytus
ribinius
dydžius, ir Ƴmonơs, kurios atliekas naudoja, šalina ar
saugo
ilgiau, negu nustatyta šio Ʋstatymo 8 straipsnio 3 dalyje, turi
gauti gamtos ištekliǐ naudojimo ir teršalǐ emisijos Ƴ
aplinką
leidimus
(gamtos
ištekliǐ naudojimo
leidimus)
Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka.
2. Gamtos ištekliǐ naudojimo leidimai išduodami tik
toms
Ƴmonơms,
atliekas sauganþioms, naudojanþioms ar šalinanþioms
kurios turi veiklos nutraukimo planus, parengtus pagal
šio
Ʋstatymo 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
7 straipsnis. Atliekǐ apskaita ir ataskaitǐ teikimo tvarka
Ʋmonơs, kuriǐ ǌkinơje komercinơje veikloje susidaro atliekǐ, ir
atliekǐ tvarkytojai atliekǐ apskaitą tvarko ir teikia ataskaitas
apie atliekǐ susidarymą ir tvarkymą Aplinkos
ministerijos
nustatyta tvarka.
8 straipsnis. Atliekǐ saugojimas
1. Atliekos turi bǌti saugomos taip, kad neturơtǐ
neigiamo
poveikio žmoniǐ sveikatai ir aplinkai.
2.
Atliekǐ saugojimo priemonơs, Ƴrenginiai ir
vietos,
atsižvelgiant Ƴ juose saugomǐ atliekǐ savybes, turi
atitikti
teisơs
aktǐ nustatytus aplinkos apsaugos,
priešgaisrinơs
apsaugos, darbuotojǐ saugos ir sveikatos reikalavimus.
3. Atliekas gaminanþios ar surenkanþios Ƴmonơs
pavojingas
atliekas
gali saugoti ne ilgiau kaip tris mơnesius,
o
nepavojingas - ne ilgiau kaip vienus metus nuo jǐ susidarymo.
9 straipsnis. Atliekǐ tvarkymo dokumentǐ saugojimas
saugomi
Su atliekǐ tvarkymu susijĊ dokumentai turi bǌti
Vyriausybơs ar jos Ƴgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
10 straipsnis. Atliekǐ naudojimo ar šalinimo techninis
reglamentas
1. Atliekas naudojanti ar šalinanti Ƴmonơ turi turơti

atliekǐ

naudojimo ar šalinimo techninƳ reglamentą, kuris
smulkiai
apibrơžtǐ visas atliekǐ priơmimo, laikymo, naudojimo, šalinimo,
aplinkos stebơsenos (monitoringo) ir kontrolơs
operacijas,
užtikrinanþias aplinkos apsaugą ir visuomenơs sveikatos saugą.
2. Atliekǐ naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas
yra
neatsiejama gamtos ištekliǐ naudojimo leidimo, numatyto
šio
Ʋstatymo 6 straipsnyje, dalis.
11 straipsnis. Atliekǐ saugojimo, naudojimo ar šalinimo veiklos
nutraukimo sąlygos
1. Atliekas naudojanti ar šalinanti Ƴmonơ, taip pat Ƴmonơ, kuri
saugo atliekas ilgiau, negu nustatyta šio Ʋstatymo 8 straipsnio 3
dalyje (toliau šiame straipsnyje - Ƴmonơ), privalo
nutraukti
atliekǐ saugojimo, naudojimo ar šalinimo veiklą taip, kad
jos
nutraukimo metu ir po veiklos nutraukimo neatsirastǐ
neigiamas
poveikis žmoniǐ sveikatai ir aplinkai.
2. Ʋmonơ turi turơti Aplinkos ministerijos nustatyta
tvarka
parengtą atliekǐ tvarkymo veiklos nutraukimo planą. Jame
turi
bǌti numatyta:
1) didžiausias leidžiamas Ƴmonơje saugoti atliekǐ kiekis,
jǐ
sutvarkymo priemonơs ir išlaidos;
2) atliekǐ saugojimo, naudojimo ar šalinimo Ƴrenginiǐ uždarymo
bei sutvarkymo priemonơs ir išlaidos;
3)
atliekǐ saugojimo, naudojimo ar šalinimo
Ƴrenginiǐ
priežiǌros po uždarymo priemonơs, trukmơ ir išlaidos;
4) šios dalies 1-3 punktuose numatytoms priemonơms Ƴgyvendinti
bǌtinǐ lơšǐ kaupimo sistema.
3. Ʋmonơ turi turơti draudimo kompanijos ar banko
garantą,
užtikrinantƳ atliekǐ tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytǐ
priemoniǐ finansavimą Ƴmonơs bankroto ar kitu atveju, kai Ƴmonơ
privalo nutraukti atliekǐ saugojimo, naudojimo ar šalinimo veiklą
ir
neturi
sukaupusi
tam reikalingǐ
lơšǐ.
Dokumentai,
patvirtinantys
garanto suteikimą, yra neatsiejama
atliekǐ
tvarkymo veiklos nutraukimo plano dalis.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
PAVOJINGǏ ATLIEKǏ TVARKYMO YPATUMAI
12 straipsnis. Pavojingǐ atliekǐ tvarkymo licencijavimas
1. Ʋmonơs, kurios tvarko (surenka, veža, saugo, šalina
ar
naudoja) pavojingas atliekas, turi gauti licenciją Vyriausybơs ar
jos Ƴgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
2. Licencijoje turi bǌti nurodytos pavojingǐ atliekǐ,
kurias
licencijos turơtojas gali tvarkyti, rǌšys bei šiǐ
atliekǐ
tvarkymo bǌdai.
3. Licencija gali bǌti išduodama tik tai Ƴmonei, kuri pagal šio
Ʋstatymo 6 straipsnio reikalavimus yra gavusi gamtos
ištekliǐ
naudojimo leidimą, kurios darbuotojǐ kvalifikacija
atitinka
nustatytus pavojingǐ atliekǐ tvarkymo atestacinius reikalavimus
ir kurios veikla apdrausta draudimo kompanijoje.
13 straipsnis. Pavojingǐ atliekǐ identifikavimas ir
deklaravimas
Pavojingǐ atliekǐ gamintojas privalo identifikuoti
turimas
pavojingas atliekas ir apie kiekvienos rǌšies pavojingǐ atliekǐ
susidarymą pranešti Aplinkos ministerijai. Pavojingǐ
atliekǐ
identifikavimo
ir
deklaravimo
tvarką
nustato
Aplinkos
ministerija.
14 straipsnis. Pavojingǐ atliekǐ maišymas
1. Pavojingǐ atliekǐ susidarymo, surinkimo, saugojimo, vežimo,
rǌšiavimo, naudojimo, šalinimo metu negalima šiǐ atliekǐ skiesti
ir maišyti su jokiomis atliekomis ar medžiagomis.
2. Pavojingas atliekas galima maišyti su kitomis atliekomis ar
medžiagomis tik tais atvejais, jei tai bǌtina siekiant sutvarkyti
pavojingas atliekas saugesniu žmoniǐ sveikatai ir aplinkai bǌdu.
15 straipsnis. Pavojingǐ atliekǐ pakavimas ir ženklinimas
Saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi bǌti supakuotos

ir paženklintos. Pavojingǐ atliekǐ pakavimo ir ženklinimo
nustato Aplinkos ministerija.

tvarką

16 straipsnis. Pavojingǐ atliekǐ naudojimo ar šalinimo Ƴmonơs
darbo žurnalas
Pavojingǐ atliekǐ naudojimo ar šalinimo Ƴmonơ privalo pildyti
darbo žurnalą, kuriame registruojami pavojingǐ atliekǐ priơmimo,
saugojimo, naudojimo, šalinimo etapai, vežimas bei tiksli
jǐ
buvimo vieta Ƴmonơje. Darbo žurnalo formą ir pildymo
tvarką
nustato Aplinkos ministerija.
17 straipsnis. Pavojingǐ atliekǐ vežimo tvarka
1. Pavojingos atliekos vežamos pagal Lietuvos
Respublikos
teisơs aktǐ nustatytus pavojingǐ kroviniǐ vežimo
reikalavimus,
jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinơs sutartys
nenustato
kitaip.
2. Perduodant tvarkyti ar vežti pavojingas atliekas, privaloma
turơti pavojingǐ atliekǐ specialios formos lydraštƳ.
Pavojingǐ
atliekǐ lydrašþio formą, jo pildymo ir naudojimo tvarką nustato
Vyriausybơs Ƴgaliota institucija.
18 straipsnis. Pavojingǐ atliekǐ tranzito, išvežimo ir Ƴvežimo
apskaita
Pavojingǐ atliekǐ tranzito, išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir
Ƴvežimo
Ƴ
Lietuvos Respubliką apskaitą tvarko
Aplinkos
ministerija.
19 straipsnis. Avarijǐ prevencija, likvidavimas, tyrimas
1. Pavojingas atliekas gaminanþios ir tvarkanþios Ƴmonơs
bei
nepavojingas atliekas šalinanþios Ƴmonơs privalo parengti avarijǐ
likvidavimo planus. Šiuose planuose turi bǌti numatyti
Ƴmonơs
darbuotojǐ veiksmai galimos avarijos metu, kad nekiltǐ arba bǌtǐ
mažesnis pavojus žmoniǐ sveikatai ar aplinkai.
2. Ʋvykus avarijai arba išsipylus pavojingoms atliekoms ar jǐ
pavojingiems komponentams, galintiems sukelti pavojǐ
žmoniǐ
sveikatai ar aplinkai, avarija nedelsiant turi bǌti likviduojama
pagal
avarijǐ
likvidavimo planą ir nustatomos
avarijos
priežastys. Avarijǐ likvidavimo planai sudaromi
Vyriausybơs
nustatyta tvarka.
PENKTASIS SKIRSNIS
ATLIEKǏ TVARKYMO VALSTYBINIS REGLAMENTAVIMAS
20 straipsnis. Aplinkos ministerijos funkcijos
1. Aplinkos ministerija reglamentuoja ir administruoja
visǐ
atliekǐ tvarkymą, kontroliuoja nustatytǐ reikalavimǐ ir užduoþiǐ
Ƴgyvendinimą.
2. Aplinkos ministerija koordinuoja kitǐ valstybơs institucijǐ,
apskriþiǐ viršininkǐ ir savivaldybiǐ veiklą atliekǐ
tvarkymo
srityje,
ieško
papildomǐ finansavimo šaltiniǐ
valstybơs
institucijǐ
bei savivaldybiǐ parengtiems atliekǐ
tvarkymo
projektams finansuoti.
21 straipsnis. Sveikatos apsaugos ministerijos funkcijos
1. Sveikatos apsaugos ministerija atlieka pavojingǐ atliekǐ ir
jǐ tvarkymo veiklos poveikio žmogaus ir visuomenơs
sveikatai
ekspertizĊ, reglamentuoja medicininiǐ atliekǐ tvarkymą sveikatos
priežiǌros Ƴstaigose.
2.
Sveikatos apsaugos ministerija koordinuoja
sveikatos
priežiǌros Ƴstaigǐ veiksmus diegiant medicininiǐ atliekǐ tvarkymo
pajơgumus. Tais atvejais, kai sveikatos priežiǌros
Ƴstaigos
nesugeba užtikrinti saugaus medicininiǐ atliekǐ
sutvarkymo,
Sveikatos apsaugos ministerija inicijuoja šiǐ atliekǐ
tvarkymo
pajơgumǐ sukǌrimo projektus.
22 straipsnis. ǋkio
1. ǋkio ministerija
atliekǐ prevenciją,
susidaranþiǐ atliekǐ

ministerijos funkcijos
rengia ir tvirtina programas, skatinanþias
taip pat skatinanþias mažinti
gamyboje
kiekƳ, diegti mažaatliekes
technologijas,

kurti rinkas iš antriniǐ žaliavǐ pagamintiems
produktams;
koordinuoja šiǐ programǐ Ƴgyvendinimą.
2. ǋkio ministerija koordinuoja pramonơs Ƴmoniǐ
veiksmus
diegiant gamyboje susidaranþiǐ atliekǐ tvarkymo pajơgumus. Tais
atvejais, kai pramonơs Ƴmonơs nesugeba užtikrinti saugaus
savo
atliekǐ sutvarkymo, ǋkio ministerija inicijuoja
atitinkamǐ
atliekǐ tvarkymo pajơgumǐ sukǌrimo projektus.
23 straipsnis. Žemơs ǌkio ministerijos funkcijos
Žemơs ǌkio ministerija koordinuoja žemơs ǌkio ir
maisto
pramonơs Ƴmoniǐ veiksmus diegiant jǐ gamyboje
susidaranþiǐ
atliekǐ tvarkymo pajơgumus. Tais atvejais, kai žemơs ǌkio
ir
maisto pramonơs Ƴmonơs nesugeba užtikrinti saugaus savo atliekǐ
sutvarkymo, Žemơs ǌkio ministerija inicijuoja atitinkamǐ atliekǐ
tvarkymo pajơgumǐ sukǌrimo projektus.
24 straipsnis. Apskriþiǐ viršininkǐ funkcijos
Apskriþiǐ viršininkai organizuoja regioniniǐ atliekǐ tvarkymo
planǐ rengimą, koordinuoja savivaldybiǐ veiksmus
Ƴgyvendinant
bendras regionines programas, ypaþ kai tai yra susijĊ su atliekǐ
tvarkymui reikalingos regioninơs infrastruktǌros kǌrimu.
25 straipsnis. Savivaldybiǐ funkcijos
Savivaldybiǐ institucijos organizuoja komunaliniǐ
atliekǐ
tvarkymo
sistemas, bǌtinas jǐ teritorijose
susidaranþioms
komunalinơms atliekoms tvarkyti, organizuoja atliekǐ,
kuriǐ
turơtojo nustatyti neƳmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymą.
ŠEŠTASIS SKIRSNIS
ATLIEKǏ TVARKYMO PLANAI
26 straipsnis. Valstybinis strateginis atliekǐ tvarkymo planas
1. Šiame Ʋstatyme nurodytiems atliekǐ tvarkymo
prioritetams
Ƴgyvendinti turi bǌti parengtas valstybinis strateginis atliekǐ
tvarkymo planas.
2. Pagrindiniai valstybinio strateginio atliekǐ tvarkymo plano
tikslai:
1)
sukurti racionalią bendrą atliekǐ tvarkymo
sistemą,
tenkinanþią visuomenơs poreikius, užtikrinanþią gerą
aplinkos
kokybĊ ir nepažeidžianþią rinkos ekonomikos principǐ;
2) nustatyti atliekǐ tvarkymo užduotis, priemones ir veiksmus,
užtikrinanþius racionalǐ atliekǐ medžiaginiǐ ir
energetiniǐ
ištekliǐ panaudojimą.
3. ValstybinƳ strateginƳ atliekǐ tvarkymo planą rengia Aplinkos
ministerija ir tvirtina Vyriausybơ.
27 straipsnis. Regioniniai atliekǐ tvarkymo planai
1. Regioniniuose atliekǐ tvarkymo planuose turi bǌti nustatytos
priemonơs, užtikrinanþios valstybiniame strateginiame
atliekǐ
tvarkymo plane nustatytǐ užduoþiǐ Ƴgyvendinimą.
2. Pagrindinis regioniniǐ atliekǐ tvarkymo planǐ tikslas
suderinti savivaldybiǐ veiksmus organizuojant komunaliniǐ atliekǐ
tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybơms
bendrus
atliekǐ naudojimo ar šalinimo Ƴrenginius.
3. Regioniniai atliekǐ tvarkymo planai turi bǌti suderinti su
regionǐ plơtros planais.
4. Regioninius atliekǐ tvarkymo planus rengia regionǐ plơtros
tarybos sudarytos darbo grupơs.
5. Regioniniǐ atliekǐ tvarkymo planǐ rengimą koordinuoja
ir
juos tvirtina regionǐ plơtros tarybos.
28 straipsnis. Savivaldybiǐ atliekǐ tvarkymo planai
1. Savivaldybiǐ atliekǐ tvarkymo planuose turi bǌti nustatytos
priemonơs, užtikrinanþios valstybiniame strateginiame
atliekǐ
tvarkymo plane bei regioniniuose atliekǐ tvarkymo
planuose
nustatytǐ užduoþiǐ Ƴgyvendinimą.
2. Pagrindinis savivaldybiǐ atliekǐ tvarkymo planǐ tikslas
nustatyti komunaliniǐ atliekǐ tvarkymo sistemǐ
organizavimo
priemones,
kurios
užtikrintǐ
aplinkosaugos,
techninius-

ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkanþios
viešosios
komunaliniǐ
atliekǐ
tvarkymo paslaugos
pasiǌlą
visiems
savivaldybơs teritorijoje esantiems asmenims.
3. Savivaldybiǐ atliekǐ tvarkymo planus rengia savivaldybơs ir
tvirtina savivaldybiǐ tarybos.
29 straipsnis. Regioniniǐ ir savivaldybiǐ atliekǐ tvarkymo
planǐ sudơtis
1. Regioniniuose ir savivaldybiǐ atliekǐ tvarkymo planuose turi
bǌti šios pagrindinơs dalys:
1) esamos atliekǐ tvarkymo bǌklơs apžvalga;
2) atliekǐ tvarkymo užduotys planuojamam laikotarpiui;
3) ilgalaikơ strateginơ programa ne mažiau kaip dešimties metǐ
laikotarpiui;
4) trumpalaikơ veiksmǐ programa ketveriǐ metǐ laikotarpiui.
2. SmulkesnĊ regioniniǐ ir savivaldybiǐ atliekǐ tvarkymo planǐ
sudơtƳ nustato Aplinkos ministerija.
SEPTINTASIS SKIRSNIS
KOMUNALINIǏ ATLIEKǏ TVARKYMO SISTEMOS
30 straipsnis. Komunaliniǐ atliekǐ tvarkymo sistemǐ
organizavimas
1. Savivaldybơs organizuoja komunaliniǐ atliekǐ
tvarkymo
sistemas, bǌtinas jǐ teritorijose susidaranþioms
komunalinơms
atliekoms tvarkyti. Šiose sistemose gali bǌti tvarkomos
visos
atliekos, išskyrus atliekas Ƴmoniǐ, kuriǐ gamtos
ištekliǐ
naudojimo leidimuose nustatyti atliekǐ tvarkymo
reikalavimai
negali bǌti Ƴvykdyti savivaldybiǐ organizuojamose
komunaliniǐ
atliekǐ tvarkymo sistemose.
2.
Komunaliniǐ
atliekǐ
tvarkymo sistemos
turi
bǌti
organizuojamos
taip,
kad skatintǐ atliekǐ naudojimą
ir
perdirbimą.
3.
Komunaliniǐ
atliekǐ
tvarkymo sistemos
turi
bǌti
organizuojamos taip, kad miestai, miesteliai ir kaimai
bǌtǐ
aprǌpinti:
1) atliekǐ surinkimo ir išvežimo priemonơmis;
2) atliekǐ rǌšiavimo jǐ susidarymo vietose
priemonơmis.
Rǌšiavimo priemonơmis turi bǌti užtikrintas asmenims
patogus
antriniǐ žaliavǐ surinkimas;
3) atskirǐ komunaliniǐ atliekǐ srautǐ - buityje
susidaranþiǐ
statybos ir griovimo atliekǐ, didžiǐjǐ atliekǐ (baldǐ, buitinơs
technikos
ir pan.), naudotǐ padangǐ - atskiro
surinkimo
priemonơmis;
4) buityje susidaranþiǐ pavojingǐ atliekǐ atskiro
surinkimo
priemonơmis.
4.
Eksploatuoti
komunaliniǐ atliekǐ
tvarkymo
sistemą
savivaldybơs gali pavesti (kaip privalomą užduotƳ) savivaldybơs
Ƴsteigtai bendrovei arba keliǐ savivaldybiǐ Ƴsteigtai
atliekǐ
tvarkymo Ƴstaigai, Ƴmonei ar organizacijai. Savivaldybơs
gali
organizuoti
ir
komunaliniǐ
atliekǐ
tvarkymo
sistemos
eksploatavimo
ir
plơtojimo paslaugǐ operatoriǐ
(atliekǐ
vietinĊ
tvarkytojǐ) atrankos konkursą arba, nutarusios Ƴvesti
rinkliavą iš atliekǐ turơtojǐ už komunaliniǐ atliekǐ surinkimą ir
tvarkymą,
turi
organizuoti komunaliniǐ atliekǐ
tvarkymo
(komunaliniǐ
atliekǐ
tvarkymo sistemos eksploatavimo
ir
plơtojimo) paslaugǐ viešojo pirkimo konkursą.
5. Ʋmonơs, kurios verþiasi komunaliniǐ atliekǐ
surinkimu,
Ƴskaitant antriniǐ žaliavǐ surinkimą, šią veiklą
savivaldybơs
teritorijoje gali vykdyti tik tuo atveju, jeigu yra sudariusios
sutartis su savivaldybe.
31 straipsnis. Savivaldybiǐ atliekǐ tvarkymo taisyklơs
1.
Savivaldybiǐ
tarybos
turi
patvirtinti
taisykles,
reglamentuojanþias viešǐjǐ komunaliniǐ atliekǐ tvarkymo paslaugǐ
teikimą
ir
užtikrinanþias, kad šios paslaugos
atitiktǐ
aplinkosaugos, techninius-ekonominius, higienos reikalavimus ir
savivaldybiǐ bei regioniniǐ atliekǐ tvarkymo planǐ Ƴgyvendinimą,
nustatanþias komunaliniǐ atliekǐ tvarkymo sąlygas.

2. Kaip vykdomi savivaldybiǐ atliekǐ tvarkymo
taisyklơse
nustatyti reikalavimai, kontroliuoja savivaldybiǐ institucijos.
3. Savivaldybiǐ atliekǐ tvarkymo taisyklơs turi bǌti paskelbtos
vietinơje spaudoje.
AŠTUNTASIS SKIRSNIS
ATLIEKǏ TVARKYMO EKONOMINƠS IR FINANSINƠS PRIEMONƠS
32 straipsnis. Principas "teršơjas moka"
1. Atliekǐ tvarkymo srityje taikomas principas "teršơjas moka",
kuris reiškia, kad atliekǐ tvarkymo išlaidas turi
apmokơti
atliekǐ turơtojas ir (ar) medžiagǐ bei gaminiǐ, tarp jǐ
pakuotơs, dơl kuriǐ naudojimo susidaro atliekos, gamintojas
ar
importuotojas.
2. Mokesþio už aplinkos teršimą Ƴstatymas nustato mokestƳ
už
aplinkos teršimą gaminiǐ ir (ar) pakuotơs atliekomis.
33 straipsnis. Atliekǐ tvarkymo papildomi finansavimo šaltiniai
Atliekǐ tvarkymo papildomi finansavimo šaltiniai:
1) Gaminiǐ ar pakuotơs atliekǐ tvarkymo programos lơšos;
2) valstybơs biudžetas ir savivaldybiǐ biudžetai;
3) Aplinkos apsaugos rơmimo programos lơšos;
4) savivaldybiǐ gamtos apsaugos fondai;
5) Lietuvos aplinkos apsaugos investicijǐ fondo
programos
lơšos;
6) užsienio šaliǐ, tarptautiniǐ organizacijǐ ir
finansǐ
institucijǐ bei Lietuvos Respublikos asmenǐ tiksliniai Ƴnašai.
34 straipsnis. Gaminiǐ ar pakuotơs atliekǐ tvarkymo programa
1. Atliekǐ tvarkymo finansavimo galimybơms padidinti sudaroma
Gaminiǐ
ar pakuotơs atliekǐ tvarkymo programa (toliau
Programa).
2. Programos lơšas sudaro Mokesþio už aplinkos teršimą Ƴstatyme
nustatytas mokestis už aplinkos teršimą gaminiǐ ir (ar) pakuotơs
atliekomis.
3. Programos lơšos naudojamos apmokestinamǐjǐ gaminiǐ ir (ar)
pakuotơs atliekǐ:
1) surinkimo, rǌšiavimo ir perdirbimo arba naudojimo energijai
gauti išlaidoms kompensuoti;
2) surinkimui, rǌšiavimui ir perdirbimui arba
naudojimui
energijai gauti, investiciniams projektams rengti, vertinti
ir
Ƴgyvendinti;
3) investiciniams projektams Ƴgyvendinti naudojamǐ
paskolǐ
palǌkanoms dotuoti;
4) mažaatliekơms technologijoms kurti bei jǐ
naudojimui
skatinti.
4. Pagrindiniai Programos lơšǐ naudojimo principai:
1) apmokestinamǐjǐ gaminiǐ ir (ar) pakuotơs atliekǐ
tvarkymo
išlaidos kompensuojamos tik tada, kai galutinis šiǐ
atliekǐ
sutvarkymas yra jǐ naudojimas pagal šio Ʋstatymo 2
straipsnƳ,
išskyrus šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytus atvejus;
2) išlaidos apmokestinamǐjǐ gaminiǐ ir (ar) pakuotơs atliekoms
surinkti ir saugiai pašalinti gali bǌti kompensuojamos tik tada,
kai šioms atliekoms panaudoti nơra technologijǐ;
3)
apmokestinamǐjǐ
gaminiǐ ir (ar)
pakuotơs
atliekǐ
tvarkytojams mokamos kompensacijos neturi viršyti apmokestinamǐjǐ
gaminiǐ ir (ar) pakuotơs atliekǐ tvarkymo išlaidǐ ir
už
sutvarkytas gaminiǐ ir (ar) pakuotơs atliekas gaunamǐ
pajamǐ
skirtumo;
4) kompensacijos apskaiþiuojamos vienam panaudotǐ
atliekǐ
svorio ar tǌrio vienetui ir mokamos už panaudotą ar
pašalintą
(pagal šio straipsnio 4 dalies 2 punktą) apmokestinamǐjǐ gaminiǐ
ir (ar) pakuotơs atliekǐ kiekƳ, išskyrus tą atliekǐ kiekƳ,
už
kurƳ mokơtojai pagal Mokesþio už aplinkos teršimą
Ƴstatymą
atleidžiami nuo mokesþio už aplinkos teršimą gaminiǐ ir
(ar)
pakuotơs atliekomis;
5) lơšos, sukauptos apmokestinus mokesþiu už aplinkos teršimą
gaminiǐ ir (ar) pakuotơs atliekomis tam tikrą gaminiǐ grupĊ
ir
(ar) pakuotơs rǌšƳ, naudojamos tik tos gaminiǐ grupơs ar pakuotơs

rǌšies atliekoms surinkti, rǌšiuoti ir perdirbti arba
naudoti
energijai gauti. Jei tokio lơšǐ poreikio einamaisiais
metais
nơra, lơšos gali bǌti naudojamos kitǐ apmokestinamǐjǐ gaminiǐ ir
(ar) pakuotơs atliekoms tvarkyti;
6) apmokestinamǐjǐ gaminiǐ ir (ar) pakuotơs atliekǐ
tvarkymo
investiciniai projektai Programos lơšomis finansuojami tik tais
atvejais, kai minơtǐ gaminiǐ ir (ar) pakuotơs atliekoms tvarkyti
nơra bǌtinǐ pajơgumǐ arba yra Ƴgyvendinti tik atskiri šiǐ atliekǐ
tvarkymo etapai;
7) Programos lơšos, nepanaudotos einamaisiais
biudžetiniais
metais, yra naudojamos kitais metais šio straipsnio 3
dalyje
numatytoms priemonơms finansuoti.
5. Programos lơšǐ valdymo bendrosios nuostatos:
1) metines Programos lơšǐ panaudojimo sąmatas ir
ataskaitas
rengia bei Programos lơšas administruoja Vyriausybơs
Ƴgaliota
institucija;
2) Programos priemonơms ir metinơms Programos lơšǐ panaudojimo
sąmatoms pritaria Programos lơšǐ panaudojimo taryba (toliau
Taryba), o jas tvirtina Vyriausybơ arba jos Ƴgaliota institucija;
3) Tarybą, kuri yra patariamasis organas, sudaro
Vyriausybơs
institucijǐ, mokesþio už aplinkos teršimą gaminiǐ ir
(ar)
pakuotơs
atliekomis
mokơtojǐ
ar
jiems
atstovaujanþiǐ
organizacijǐ,
apmokestinamǐjǐ gaminiǐ ir pakuotơs
atliekǐ
tvarkytojǐ
ar jiems atstovaujanþiǐ organizacijǐ,
pakuoþiǐ
gamintojǐ ar jiems atstovaujanþiǐ organizacijǐ bei
Lietuvos
savivaldybiǐ asociacijos atstovai. Tarybos sudơtƳ
tvirtina
Vyriausybơ ar jos Ƴgaliota institucija.
DEVINTASIS SKIRSNIS
ATSAKOMYBƠ
35 straipsnis. Atsakomybơ
Asmenys, pažeidĊ šio Ʋstatymo reikalavimus, atsako
nustatyta tvarka.

Ƴstatymǐ

DEŠIMTASIS SKIRSNIS
ƲSTATYMO ƲSIGALIOJIMAS
36 straipsnis. Pasiǌlymai Vyriausybei
Vyriausybơ ar jos Ƴgaliota institucija:
1) iki 2003 m. sausio 1 d. nustato atliekǐ vežimo
tranzitu,
išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir Ƴvežimo Ƴ Lietuvos Respubliką
reikalavimus.
2) iki 2003 m. sausio 1 d. nustato Ƴmoniǐ, kurios
tvarko
pavojingas
atliekas,
licencijavimo tvarką, tokiǐ
Ƴmoniǐ
darbuotojams
taikomus kvalifikacinius reikalavimus bei
jǐ
atestavimo tvarką.
37 straipsnis. Ʋstatymo Ƴsigaliojimas
Šis Ʋstatymas Ƴsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d., išskyrus
straipsnƳ, kuris Ƴsigalioja nuo 2003 m. kovo 1 d."
2 straipsnis. Ʋstatymo pripažinimas netekusiu galios
Lietuvos Respublikos atliekǐ tvarkymo Ƴstatymo 32, 33,
straipsniǐ pakeitimo ir papildymo Ƴstatymą (Žin., 2002, Nr.
475) pripažinti netekusiu galios.
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Skelbiu šƳ Lietuvos Respublikos Seimo priimtą Ƴstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VALDAS ADAMKUS
______________
Lietuvos Respublikos
2002 m. liepos 1 d.
Ƴstatymo Nr. IX-1004
1 priedơlis
ATLIEKǏ KATEGORIJOS

Q1
Gamybos ar vartojimo liekanos, nenurodytos žemiau
Q2
Produktai, neatitinkantys gaminio charakteristikos
Q3
Produktai, kuriǐ vartojimo laikas pasibaigĊs
Q4
Išsipylusios, išsibarsþiusios ar kitaip nelaimingo
atsitikimo metu pasklidusios medžiagos, Ƴskaitant
medžiagas, Ƴrenginius ir t. t., užterštus tokio
nelaimingo atsitikimo metu
Q5
Medžiagos, užterštos vykdant planuotą veiklą (pvz.:
valymo operacijǐ liekanos, pakuoþiǐ medžiagos,
konteineriai ir t. t.)
Q6
Nenaudojamos dalys (pvz.: netinkamos baterijos,
išnaudoti katalizatoriai ir t. t.)
Q7
Medžiagos, kurios toliau naudoti netinka (pvz.:
užterštos rǌgštys, užteršti tirpikliai, naudotos grǌdinimo
druskos ir t. t.)
Q8
Pramoniniǐ procesǐ liekanos (pvz.: šlakai, distiliavimo
nuosơdos ir t. t.)
Q9
Teršalǐ valymo liekanos (pvz.: skruberiǐ nuosơdos,
filtrǐ dulkơs, naudoti filtrai ir t. t.)
Q10
Mechaninio apdirbimo ir apdailos liekanos (pvz.:
tekinimo, frezavimo darbǐ atliekos ir t. t.)
Q11
Žaliavǐ gavybos ir apdorojimo liekanos (pvz.: kasybos
atliekos, naftotiekiǐ paplavos ir t. t.)
Q12
Medžiagos su priemaišomis (pvz.: naftos produktai,
užteršti polichlorintais bifenilais ir t. t.)
Q13
Bet kurios medžiagos, junginiai ar produktai, kuriuos
vartoti draudžia Ƴstatymas
Q14
Gaminiai, kuriǐ jǐ turơtojas daugiau nebenaudoja (pvz.:
žemơs ǌkio, namǐ ǌkio, biuro, komercinơs ir
prekybos atliekos ir t. t.)
Q15
Užterštos medžiagos, junginiai ar produktai, susidarĊ
valant žemĊ ir gruntą
Q16
Bet kurios medžiagos, junginiai ar produktai, neminimi
aukšþiau išvardytose kategorijose
______________
Lietuvos Respublikos
2002 m. liepos 1 d.
Ƴstatymo Nr. IX-1004
2 priedơlis
ATLIEKǏ NAUDOJIMO BǋDAI
R1
Tirpikliǐ atnaujinimas (regeneracija)
R2
Organiniǐ
medžiagǐ, nenaudojamǐ kaip
tirpikliai,
perdirbimas (atnaujinimas)
R3
Metalǐ ir metalǐ junginiǐ perdirbimas (atnaujinimas)
R4
Kitǐ neorganiniǐ medžiagǐ perdirbimas (atnaujinimas)
R5
Rǌgšþiǐ ar baziǐ regeneracija
R6
Užterštumui mažinti naudojamǐ komponentǐ atnaujinimas
R7
Katalizơs komponentǐ atnaujinimas
R8
Pakartotinis naftos perdirbimas arba kitoks pakartotinis
naftos
produktǐ naudojimas
R9
Naudojimas kurui ar kitais bǌdais energijai gauti
R10
Paskleidimas ant žemơs, naudingas žemơs ǌkiui
ar
gerinantis aplinkos bǌklĊ, Ƴskaitant kompostavimą
ir kitus biologinio perdirbimo metodus
R11
Atliekǐ, gautǐ R1-R10 naudojimo bǌdais, panaudojimas
R12
Pasikeitimas atliekomis, siekiant taikyti joms bet kurƳ
iš R1-R11 naudojimo bǌdǐ
R13
Šiame priede nurodytais bǌdais naudoti skirtǐ
atliekǐ
saugojimas, išskyrus
laikinąjƳ saugojimą
susidarymo vietoje surinkimo metu
______________
Lietuvos Respublikos
2002 m. liepos 1 d.

Ƴstatymo Nr. IX-1004
3 priedơlis
ATLIEKǏ ŠALINIMO BǋDAI
D1
Išvertimas ant žemơs ar po žeme (pvz.: sąvartynuose ir
t. t.)
D2
Apdorojimas žemơje (pvz.: biologinis skystǐ atliekǐ ar
dumblo skaidymas dirvožemyje ir t. t.)
D3
Giluminis Ƴpurškimas (pvz.: pumpuojamǐ atliekǐ
Ƴpurškimas Ƴ šulinius, šachtas, druskos olas
ar natǌraliai susidariusias ertmes)
D4
Surinkimas Ƴ tvenkinius ant žemơs paviršiaus (pvz.:
skystǐjǐ atliekǐ ar dumblo supylimas Ƴ duobes,
baseinus ar lagǌnas ir t. t.)
D5
Šalinimas specialiai Ƴrengtuose sąvartynuose (pvz.:
dơjimas Ƴ atskiras sekcijas, kurios uždengiamos ir
izoliuojamos viena nuo kitos ir nuo aplinkos ir t. t.)
D6
Kietǐjǐ atliekǐ išmetimas Ƴ vandens telkinƳ, išskyrus
jǌras/vandenynus
D7
Išmetimas Ƴ jǌras/vandenynus, Ƴskaitant Ƴterpimą Ƴ jǌros
dugną
D8
Šiame sąraše smulkiau neapibǌdintas biologinis
apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai
ar mišiniai, šalinami bet kuriuo šiame priede nurodytu
bǌdu
D9
Šiame sąraše smulkiau neapibǌdintas fizikinis cheminis
apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai
junginiai ar mišiniai, šalinami bet kuriuo šiame priede
nurodytu bǌdu (pvz.: garinimas, džiovinimas,
kalcinavimas ir t. t.)
D10
Deginimas sausumoje
D11
Deginimas jǌroje
D12
Nuolatinis saugojimas (pvz.: konteineriǐ laikymas
šachtose ir t. t.)
D13
Maišymas prieš bet kurio šiame priede nurodyto bǌdo
naudojimą
D14
Perpakavimas prieš bet kurio šiame priede nurodyto bǌdo
naudojimą
D15
Šiame priede nurodytais bǌdais šalinti skirtǐ atliekǐ
saugojimas,
išskyrus laikinąjƳ saugojimą susidarymo vietoje
surinkimo metu
______________
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4 priedơlis
ATLIEKǏ PAVOJINGUMĄ LEMIANýIOS SAVYBƠS
H1 Sprogstamosios: medžiagos ir preparatai, kurie nuo liepsnos
gali sprogti arba kurie yra jautresni smǌgiui ar trinþiai
negu
dinitrobenzenas
H2 Oksiduojamosios: medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyþio
su
kitomis
medžiagomis, ypaþ degiomis, sukelia
stiprią
egzoterminĊ reakciją
H3-A Labai degios:
- skystos medžiagos ir preparatai, kuriǐ pliǌpsnio temperatǌra
žemesnơ negu 21 °C (Ƴskaitant itin degius skysþius), arba
- medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyþio su oru
aplinkos
temperatǌros ir slơgio sąlygomis gali Ƴkaisti ir
galiausiai
savaime užsidegti, arba
- kietos medžiagos ir preparatai, kurie nuo trumpo sąlyþio su
ugnies šaltiniu gali lengvai užsidegti ir kurie pašalinus ugnies
šaltinƳ dega toliau arba sudega, arba
- dujinơs medžiagos ir preparatai, kurie gali užsidegti
ore
esant normaliam slơgiui, arba

- medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyþio su vandeniu
ar
drơgnu oru skleidžia pavojingai dideliais kiekiais labai degias
dujas
H3-B Degios: skystos medžiagos ir preparatai, kuriǐ pliǌpsnio
temperatǌra lygi arba aukštesnơ negu 21 °C ir lygi arba žemesnơ
negu 55 °C
H4 Dirginanþios: medžiagos ir preparatai, neturintys
ơdžiǐ
savybiǐ, kurie nuo staigaus, ilgesnio ar pakartotinio sąlyþio su
oda ar gleivine gali sukelti uždegimą
H5 Kenksmingos: medžiagos ir preparatai, kurie Ƴkvơpti, praryti
ar prasiskverbĊ per odą gali iš dalies pakenkti sveikatai
H6
Toksiškos: medžiagos ir preparatai (Ƴskaitant
labai
toksiškus), kurie Ƴkvơpti, praryti ar prasiskverbĊ per odą gali
sukelti sunkią ǌmią arba chronišką ligą ar net mirtƳ
H7 Kancerogeninơs: medžiagos ir preparatai, kurie
Ƴkvơpti,
praryti ar prasiskverbĊ per odą gali sukelti vơžƳ arba padidinti
susirgimo vơžiu tikimybĊ
H8 Ơdžios: medžiagos ir preparatai, prie kuriǐ prisilietus gali
bǌti sunaikinti gyvieji audiniai
H9 Infekcinơs: medžiagos, turinþios gyvybingǐ
mikroorganizmǐ
arba jǐ toksinǐ, kurie, kaip žinoma arba pagrƳstai
tikima,
sukelia žmoniǐ ar kitǐ gyvǐjǐ organizmǐ ligas
H10 Teratogeninơs: medžiagos ir preparatai, kurie
Ƴkvơpti,
praryti ar prasiskverbĊ per odą gali sukelti Ƴgimtus nepaveldimus
išsigimimus arba padidinti jǐ skaiþiǐ
H11 Mutageninơs: medžiagos ir preparatai, kurie
Ƴkvơpti,
praryti
ar prasiskverbĊ per odą gali sukelti
paveldimus
genetinius išsigimimus arba padidinti jǐ tikimybĊ
H12 Medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyþio su vandeniu, oru
ar rǌgštimi išskiria toksiškas arba labai toksiškas dujas
H13 Medžiagos ir preparatai, kuriuos šalinant gali susidaryti
kita medžiaga (pvz., filtratas), turinti kurią nors
aukšþiau
minơtǐ savybiǐ
H14 Pavojingos aplinkai: medžiagos ir preparatai, kurie sukelia
arba gali sukelti staigǐ ar uždelstą pavojǐ vienam ar
daugiau
aplinkos komponentǐ
______________

