
 
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBö 
 

NUTARIMAS 
DöL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBöS 2004 M. BALANDŽIO 7 D. 

NUTARIMO NR. 388 „DöL ATASKAITŲ, SUSIJUSIŲ SU EUROPOS SĄJUNGOS 
APLINKOS SEKTORIAUS TEISöS AKTŲ ĮGYVENDINIMU, TEIKIMO 

EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS PATVIRTINIMO IR INFORMACIJOS, KURIOS 
REIKIA ATASKAITOMS EUROPOS APLINKOS AGENTŪRAI PARENGTI, 

TEIKIMO“ PAKEITIMO 
 

2010 m. lapkričio 3 d. Nr. 1540 
Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ n u t a r i a : 

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 7 d. nutarimą Nr. 388 

„D÷l Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teis÷s aktų įgyvendinimu, 

teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo ir informacijos, kurios reikia ataskaitoms 

Europos aplinkos agentūrai parengti, teikimo“ (Žin., 2004, Nr. 53-1804; 2005, Nr. 131-4729; 

2008, Nr. 112-4266; 2009, Nr. 118-5069): 

1. Įrašyti antrašt÷je po žodžių „Europos Komisijai“ žodžius „ir Europos cheminių 

medžiagų agentūrai“. 

2. Įrašyti 2 punkte po žodžių „Energetikos ministerijai“ žodžius „Susisiekimo 

ministerijai“. 

3. Nurodytu nutarimu patvirtintoje Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos 

sektoriaus teis÷s aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai tvarkoje: 

3.1. Įrašyti 3 punkte po žodžių „Energetikos ministerija“ žodžius „Susisiekimo 

ministerija“. 

3.2. Priede: 

3.2.1. Papildyti nurodytąjį priedą šiuo I1 skyriumi: 

„I1. KLIMATO KAITA 
 

11. Aplinkos ministerija ir (ar) jos įgaliotos įstaigos teikia Europos Komisijai šias 

ataskaitas ir informaciją pagal: 

11.1. 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 

Nr. 280/2004/EB d÷l šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo 

mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 

8 tomas, p. 57) (toliau vadinama – Sprendimas Nr. 280/2004/EB); 

11.2. 2005 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimą Nr. 2005/166/EB, nustatantį Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimo 280/2004/EB d÷l šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
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Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo, įgyvendinimo 

taisykles (OL 2005 L 55, p. 57); 

11.3. 2006 m. geguž÷s 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 842/2006 d÷l tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1); 

11.4. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 443/2009, nustatantį naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal 

Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL 

2009 L 140, p. 1) (toliau vadinama – Reglamentas Nr. 443/2009/EB); 

11.5. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/31/EB 

d÷l anglies dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 

85/337/EEB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir 

reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 (OL 2009 L 140, p. 114); 

11.6. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/30/EB, 

iš dalies keičiančią direktyvos 98/70/EB nuostatas d÷l benzino, dyzelinių degalų (dyzelino) ir 

gazolių kokyb÷s rodiklių, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų steb÷senos ir 

mažinimo mechanizmą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvos 1999/32/EB nuostatas d÷l 

vidaus vandens kelių laivų kuro kokyb÷s rodiklių ir panaikinančią direktyvą 93/12/EEB (OL 

2009 L 140, p 88). 

12. Žem÷s ūkio ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos pagal kompetenciją teikia 

Aplinkos ministerijai ir (ar) jos įgaliotai įstaigai: 

12.1. informaciją apie žem÷s naudmenų plotus, žem÷s naudmenų plotų pokyčius, taip 

pat kitą informaciją, susijusią su žem÷s paskirties keitimu, kurią renka ir (ar) turi ir kurios 

reikia ataskaitoms Europos Komisijai parengti pagal Sprendimą Nr. 280/2004/EB ir direktyvą 

2001/81/EB; 

12.2. informaciją apie auginamus ūkinius gyvūnus, jų skaičių, amžių, taip pat kitą 

informaciją, susijusią su ūkiniais gyvūnais, kurią renka ir (ar) turi ir kurios reikia ataskaitoms 

Europos Komisijai parengti pagal Sprendimą Nr. 280/2004/EB ir direktyvą 2001/81/EB. 

13. Aplinkos ministerijos įgaliota įstaiga teikia informaciją, susijusią su žem÷s 

naudojimu, žem÷s naudojimo keitimu miškininkyst÷je, taip pat kitą informaciją, susijusią su 

miškų būkle, kurią renka ir (ar) turi ir kurios reikia ataskaitoms Europos Komisijai parengti 

pagal Sprendimą Nr. 280/2004/EB. 

14. Energetikos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos teikia Aplinkos ministerijai ir 

(ar) jos įgaliotai įstaigai informaciją, susijusią su energetikos sektoriumi, kurią renka ir (ar) 

turi ir kurios reikia ataskaitoms Europos Komisijai parengti pagal Sprendimą 

Nr. 280/2004/EB. 

15.Valstybiniai mokslinių tyrimų institutai kaupia ir teikia Aplinkos ministerijai gautus 

vykdant jų mokslinių tyrimų programas duomenis, kurių reikia išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti pagal 11 punkte nurodytų 

Europos Sąjungos teis÷s aktų reikalavimus. Šių duomenų pobūdį, apimtį ir teikimo terminus 
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Aplinkos ministerija suderina su valstybiniais mokslinių tyrimų institutais ir Švietimo ir 

mokslo ministerija. 

16. Statistikos departamentas teikia Aplinkos ministerijai ir (ar) jos įgaliotai įstaigai 

duomenis, kuriuos renka ir (ar) turi ir kurių reikia ataskaitoms Europos Komisijai parengti 

pagal Sprendimą Nr. 280/2004/EB. 

17. Valstybin÷ kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos teikia 

Aplinkos ministerijai ir (ar) jos įgaliotai įstaigai informaciją, kurią renka ir (ar) turi ir kurios 

reikia santykinio CO2 dujų išmetimo pagal automobilių tipus, naudojamus degalus, ratų bazę 

ir tarpuv÷žio plotį ataskaitoms parengti pagal Reglamentą Nr. 443/2009/EB, taip pat kitą 

informaciją, kurios gali pareikalauti Europos Komisija. 

18. Vidaus reikalų ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos teikia Aplinkos ministerijai 

ir (ar) jos įgaliotai įstaigai informaciją apie kasmet įregistruojamų Lietuvos Respublikoje 

naujų automobilių skaičių, modelius, tipą, galingumą ir duomenis apie naudojamus degalus, 

kuriuos renka ir (ar) turi ir kurių reikia ataskaitoms parengti pagal Reglamentą 

Nr. 443/2009/EB, taip pat kitą informaciją, kurios gali pareikalauti Europos Komisija. 

19. Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos teikia Aplinkos 

ministerijai ir (ar) jos įgaliotoms įstaigoms informaciją apie degalinių, prekiaujančių benzino 

mišiniu, kuriame yra 85 procentai etanolio (E85), skaičių, kurią renka ir (ar) turi ir kurios 

reikia ataskaitoms Europos Komisijai parengti pagal Reglamentą 443/2009/EB.“ 

3.2.2. Įrašyti 2 punkte po žodžių „Aplinkos ministerija“ žodžius „ir (ar) jos įgaliotos 

įstaigos“. 

3.2.3. Papildyti 2.2.3 punktą žodžiais „(toliau vadinama – Direktyva 94/63/EB)“. 

3.2.4. Pripažinti netekusiais galios 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 ir 2.2.8 punktus. 

3.2.5. Išd÷styti 3 punktą taip: 

„3. Valstybin÷ kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos teikia Europos 

Komisijai ataskaitas pagal 1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

97/68/EB d÷l valstybių narių įstatymų, susijusių su priemon÷mis, mažinančiomis vidaus 

degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų 

kiekį, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 17) (toliau 

vadinama – Direktyva 97/68/EB).“ 

3.2.6. Išd÷styti 4 punktą taip: 

„4. Susisiekimo ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos teikia Aplinkos ministerijai ir 

(ar) jos įgaliotai įstaigai informaciją, kurią renka ir (ar) turi ir kurios reikia lakiųjų organinių 

junginių išsiskyrimo į aplinką, laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines, valdymo 

ataskaitoms pagal Direktyvą 94/63/EB parengti, taip pat kitą informaciją, kurios gali 

pareikalauti Europos Komisija.“ 

3.2.7. Išd÷styti 6 punktą taip: 

„6. Energetikos ministerija ir (ar) jos įgaliotos įstaigos teikia Europos Komisijai 

nacionalines kuro ir degalų kokyb÷s kontrol÷s rezultatų ataskaitas pagal 1998 m. spalio 13 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB d÷l benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) 
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kokyb÷s, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 93/12/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 

13 skyrius, 23 tomas, p. 182) (toliau vadinama – Direktyva 98/70/EB), ir ataskaitas pagal 

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvą 1999/32/EB d÷l sieros kiekio sumažinimo tam 

tikrose skystojo kuro rūšyse ir iš dalies keičiančią direktyvą 93/12/EEB (OL 2004 m. 

specialusis leidimas, 13 skyrius, 24 tomas, p. 17) (toliau vadinama – Direktyva 1999/32/EB).  

Valstybin÷ ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos teikia Energetikos 

ministerijai ir (ar) jos įgaliotoms įstaigoms informaciją, kurią renka ir (ar) turi ir kurios reikia 

nacionalin÷ms kuro ir degalų kokyb÷s kontrol÷s rezultatų ataskaitoms pagal Direktyvą 

98/70/EB ir ataskaitoms pagal Direktyvą 1999/32/EB parengti.“ 

3.2.8. Įrašyti 7 punkte po žodžių „Aplinkos ministerijai“ žodžius „ir (ar) jos įgaliotai 

įstaigai“, išbraukti žodžius ,,Sprendimą Nr. 280/2004/EB ir“. 

3.2.9. Išd÷styti 8 punktą taip: 

„8. Energetikos ministerija, Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija ir (ar) joms 

pavaldžios įstaigos teikia Aplinkos ministerijai ir (ar) jos įgaliotai įstaigai informaciją, kurią 

renka ir (ar) turi ir kurios reikia į atmosferą išmesto teršalų kiekio ataskaitoms pagal 

Direktyvą 2001/81/EB parengti.“ 

3.2.10. Išd÷styti 9 punktą taip: 

„9. Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos teikia Energetikos 

ministerijai ir (ar) jos įgaliotoms įstaigoms informaciją, kurią renka ir (ar) turi ir kurios reikia 

nacionalin÷ms kuro ir degalų kokyb÷s kontrol÷s rezultatų ataskaitoms pagal Direktyvą 

98/70/EB, ataskaitoms pagal Direktyvą 1999/32/EB ir kitoms ataskaitoms, kurių gali 

pareikalauti Europos Komisija, parengti.“ 

3.2.11. Papildyti nauju 10 punktu (ankstesniuosius 10–44 punktus laikyti 11–

45 punktais): 

„10. Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos teikia Aplinkos 

ministerijai ir (ar) jos įgaliotoms įstaigoms informaciją, kurią renka ir (ar) turi ir kurios reikia 

terminalų ir degalinių reikalavimų įgyvendinimo pagal Direktyvą 94/63/EB ataskaitoms ir 

kitoms ataskaitoms, kurių gali pareikalauti Europos Komisija, parengti.“ 

3.2.12. Įrašyti 18 punkte po žodžių „pavaldžios įstaigos“ žodžius „pagal 

kompetenciją“. 

3.2.13. Įrašyti 22 punkte po žodžių „Aplinkos ministerija“ žodžius „ir (ar) jos įgaliotos 

įstaigos“. 

3.2.14. Įrašyti 24 punkte po žodžių „Aplinkos ministerijai“ žodžius „ir (ar) jos 

įgaliotai įstaigai“. 

3.2.15. Įrašyti 25 punkte po žodžių „Aplinkos ministerijai“ žodžius „ir (ar) jos 

įgaliotai įstaigai“. 

3.2.16. Įrašyti 26 punkte po žodžių „Aplinkos ministerijai“ žodžius „ir (ar) jos 

įgaliotai įstaigai“. 

3.2.17. Įrašyti 27 punkte po žodžių „Europos Komisijai“ žodžius „ir (ar) Europos 

cheminių medžiagų agentūrai“. 
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3.2.18. Išd÷styti 27.1.2 punktą taip: 

„27.1.2. 2009 m. rugs÷jo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1005/2009 d÷l ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL 2009 L 286, p. 1);“. 

3.2.19. Išd÷styti 27.1.3 punktą taip: 

„27.1.3. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1272/2008 d÷l cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš 

dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį 

reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau vadinama – Reglamentas (EB) 

Nr. 1272/2008);“. 

3.2.20. Įrašyti 31 punkte po žodžių „REACH reglamento“ žodžius „ir Reglamento 

(EB) Nr. 1272/2008“. 

3.2.21. Įrašyti 42 punkte vietoj žodžių „Valstybin÷ augalų apsaugos tarnyba“ žodžius 

„Žem÷s ūkio ministerija ir (ar) jos įgaliotos įstaigos“. 
 
 
 

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius 
 
 
 
Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas 
  
 
 
 


