
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 
Į S A K Y M A S 

 
DöL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. BA LANDŽIO 27 D. 

ĮSAKYMO NR. D1-207 „DöL ATLIEK Ų VEŽIMO TVARKOS APRAŠO 
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 
2009 m. rugpjūčio 26 d. Nr. D1-486 

Vilnius 
 
P a k e ič i u  Atliekų vežimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. 

balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 „D÷l Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 65-
2310; 2007, Nr. 76-3036; 2008, Nr. 110-4204), ir išd÷stau jį nauja redakcija (pridedama). 

 
APLINKOS MINISTRAS  GEDIMINAS KAZLAUSKAS 

___________________ 
 

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-
207 (Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. 
įsakymo Nr. D1-486 redakcija) 

 
ATLIEK Ų VEŽIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Atliekų vežimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) tikslas – užtikrinti 2006 m. birželio 14 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 d÷l atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1), su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 308/2009 (OL 
2009 L97, p. 8), (toliau – Reglamentas Nr. 1013/2006) ir 1989 m. kovo 22 d. Bazelio konvencijos d÷l 
pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrol÷s nuostatų įgyvendinimą Lietuvos 
Respublikoje. 

2. Tvarkos aprašas nustato atliekų išvežimo iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybes nares, 
atliekų įvežimo į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių, atliekų vežimo tranzitu per 
Lietuvos Respublikos teritoriją iš vienos Europos Sąjungos valstyb÷s nar÷s į kitą, atliekų eksporto iš 
Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungai nepriklausančias šalis (toliau – Trečiąsias šalis), atliekų importo į 
Lietuvos Respubliką iš Trečiųjų šalių, atliekų vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją iš Trečiųjų 
šalių ir į Trečiąsias šalis reikalavimus. 

3. Tvarkos aprašas reglamentuoja Valstybin÷s aplinkos apsaugos inspekcijos veiksmus vykdant 
Reglamento Nr. 1013/2006 reikalavimus, atliekų siunt÷jo ir gav÷jo pareigas vežant atliekas Europos 
Bendrijos viduje, į Europos Bendriją ir iš jos. 

4. Tvarkos aprašo taikymo sritys atitinka Reglamento Nr. 1013/2006 1 straipsnyje nurodytas taikymo 
sritis. 

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka jų apibr÷žimus, pateiktus Reglamento Nr. 1013/2006 2 
straipsnyje. 



 
II. VALSTYBIN öS APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS PAGRINDINIAI VEIKSM AI  

ĮGYVENDINANT REGLAMENT Ą NR. 1013/2006 
 
6. Valstybin÷ aplinkos apsaugos inspekcija, vykdydama Lietuvos Respublikos kompetentingos 

institucijos funkcijas, atsako už jai priskirtų Reglamento Nr. 1013/2006 reikalavimų įgyvendinimą Lietuvoje. 
7. Valstybin÷ aplinkos apsaugos inspekcija, įgyvendindama Reglamente Nr. 1013/2006 nustatytus 

reikalavimus: 
7.1. bendradarbiauja su Europos Komisija, Europos Sąjungos valstybių narių ir Trečiųjų šalių 

kompetentingomis institucijomis pagal kompetenciją; 
7.2. atlieka darbus, priskirtus Europos Sąjungos valstybei narei, įgyvendinant Reglamento Nr. 1013/2006 

reikalavimus; 
7.3. registruoja atliekų siunt÷jo ar gav÷jo pateiktus Reglamento Nr. 1013/2006 IA, IB ir II prieduose 

nurodytus dokumentus, reikalingus atliekų vežimo leidimui gauti. 
 

III. ATLIEK Ų SIUNTöJO IR GAVöJO PAREIGOS VYKDANT REGLAMENTO NR. 1013/2006 
REIKALAVIMUS 

 
8. Atliekų siunt÷jas, ketinantis iš Lietuvos Respublikos išvežti skirtas naudoti atliekas, įrašytas į 

Reglamento Nr. 1013/2006 III, IIIA ar IIIB priedų sąrašus, į kitą valstybę narę arba pervežti jas tranzitu per 
valstyb÷s nar÷s teritoriją, privalo vykdyti atliekų siunt÷jui priskirtas atliekų išvežimo procedūras, 
laikydamasis atliekų vežimo sąlygų pagal Reglamento Nr. 1013/2006 II dalies 2 skyriuje nustatytus 
reikalavimus. 

9. Atliekų siunt÷jas, ketinantis iš Lietuvos Respublikos išvežti skirtas šalinti atliekas, įrašytas į 
Reglamento Nr. 1013/2006 III, IIIA ar IIIB priedų sąrašus, skirtas šalinti ir (ar) naudoti atliekas, įrašytas į 
Reglamento Nr. 1013/2006 IV ar IVA priedų sąrašus, skirtas šalinti ir (ar) naudoti atliekas, įrašytas į 
Reglamento Nr. 1013/2006 V priedo 2 dalį, į kitą valstybę narę arba pervežti jas tranzitu per valstyb÷s nar÷s 
teritoriją, privalo vykdyti atliekų siunt÷jui priskirtas atliekų išvežimo procedūras, laikydamasis atliekų 
vežimo sąlygų pagal Reglamento Nr. 1013/2006 II dalyje nustatytus reikalavimus. 

10. Atliekų siunt÷jas, ketinantis iš Lietuvos Respublikos eksportuoti skirtas naudoti atliekas į Trečiąsias 
šalis, privalo vykdyti atliekų siunt÷jui priskirtas atliekų išvežimo procedūras, laikydamasis atliekų vežimo 
sąlygų pagal Reglamento Nr. 1013/2006 IV dalies 2 skyriuje nustatytus reikalavimus. 

11. Atliekų siunt÷jas, ketinantis iš Lietuvos Respublikos eksportuoti skirtas šalinti atliekas į Trečiąsias 
šalis, privalo vykdyti atliekų siunt÷jui priskirtas atliekų išvežimo procedūras, laikydamasis atliekų vežimo 
sąlygų pagal Reglamento Nr. 1013/2006 IV dalies 1 skyriuje nustatytus reikalavimus. 

12. Atliekų siunt÷jas, ketinantis į Lietuvos Respubliką importuoti skirtas šalinti atliekas iš Trečiųjų šalių, 
privalo vykdyti atliekų siunt÷jui priskirtas atliekų įvežimo procedūras, laikydamasis atliekų vežimo sąlygų 
pagal Reglamento Nr. 1013/2006 V dalies 1 skyriuje nustatytus reikalavimus. 

13. Atliekų siunt÷jas, ketinantis į Lietuvos Respubliką importuoti skirtas naudoti atliekas iš Trečiųjų 
šalių, privalo vykdyti atliekų įvežimo procedūras, priskirtas atliekų siunt÷jui, laikydamasis atliekų vežimo 
sąlygų pagal Reglamento Nr. 1013/2006 V dalies 2 skyriuje nustatytus reikalavimus. 

14. Atliekų siunt÷jas, ketinantis vežti skirtas šalinti atliekas tranzitu per Europos Bendrijos teritoriją, 
privalo vykdyti atliekų siunt÷jui priskirtas atliekų vežimo procedūras, laikydamasis atliekų vežimo sąlygų 
pagal Reglamento Nr. 1013/2006 VI dalies 1 skyriuje nustatytus reikalavimus. 

15. Atliekų siunt÷jas, ketinantis vežti skirtas naudoti atliekas tranzitu per Europos Bendrijos teritoriją, 
privalo vykdyti atliekų siunt÷jui priskirtas atliekų vežimo procedūras, laikydamasis atliekų vežimo sąlygų 
pagal Reglamento Nr. 1013/2006 VI dalies 2 skyriuje nustatytus reikalavimus. 



16. Atliekų gav÷jas privalo vykdyti atliekų gav÷jui priskirtas pareigas pagal Reglamente Nr. 1013/2006 
nustatytus reikalavimus. 

 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
17. Asmenys, pažeidę Reglamento Nr. 1013/2006 ir Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus. 
___________________ 

 


