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DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO
PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO (TAP NR. TAP-22-679) (TAIS NR. 22-5967(2))
Aplinkos ministerija pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 371 „Dėl Nacionalinio
oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas, Planas),
patikslintą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2022 m. liepos
25 d. išvadoje Nr. NV-2150 pateiktas ir darbo tvarka gautas Vyriausybės kanceliarijos Strateginio
valdymo grupės pastabas.
Pažymime, kad Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės ir Strateginio valdymo grupės
pasiūlymai darbo tvarka aptarti su rengėjais ir į juos iš esmės atsižvelgta. Dėl Teisės grupės
išvadoje pateiktų 3 ir 6 pasiūlymų informuojame, kad:
– Projekto 1.2.8 papunktyje (kaip ir kituose Projekto analogiškuose (1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.9)
papunkčiuose dėl kitų teršalų) daromas pakeitimas (ir jo pagrindu išvados) pagrįsti Projektu
keičiamame Plano 9 priede „Pažanga įgyvendinant esamą politiką ir taikant dabartines priemones,
skirtas mažinti išmetamųjų teršalų kiekį nacionaliniu mastu“ ir 12 priede „Prognozuojamas išmesti į
aplinkos orą teršalų kiekis (esamų priemonių scenarijus)“ pateikta informacija, t. y. atnaujinta
informacija apie padarytą pažangą 2005–2019 m. mažinant kiekvieno išmetamo į aplinkos orą
teršalo (SO2, NOx, NH3, KD2,5, NMLOJ) kiekį ir išvadas dėl tolesnio mažinimo poreikio, remiantis
Nacionalinės išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaitos 2005–2019 m. ir prognozių duomenų1
analizės rezultatais;
– Projektu keičiamo Plano 2 priede nurodytų esamų priemonių įgyvendinimo laikotarpiai
(pradžia ir (ar) pabaiga) keičiami atsižvelgiant į pasikeitusią priemonių įgyvendinimo situaciją
(pažangą ir numatomą įgyvendinimo pabaigą); įgyvendintos priemonės neišbraukiamos siekiant
atsekamumo ir atskaitomybės už visą Plano įgyvendinimo laikotarpį (įgyvendinamos politikos
(priemonių) visumos matomumo, siekiant išvengti fragmentiškumo).
Pažymime, kad šiame Projekte, kuris pagrįstas 2021 m. vasario mėn. oficialiai paskelbtais
2005–2019 m. taršos pokyčiais ir iki to laiko nustatyta tvarka atliktomis taršos prognozėmis, 2022
m. susidariusių geopolitinių aplinkybių, sąlygotų pokyčių energetikos srityje, poveikis nevertintas.
Atkreipiame dėmesį, kad direktyvoje (ES) 2016/2284 nustatyta tvarka ir terminais (2023 metais)
atnaujinant2 Planą turės būti vertinama3 išmetamų teršalų kiekio mažinimo padaryta pažanga ir visi
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2

Nuolat vykdomos Aplinkos apsaugos agentūros ir Europos Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai nustatyta tvarka
pateiktos 2021 m. (https://www.ceip.at/status-of-reporting-and-review-results/2021-submission).
2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į
atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama
Direktyva 2001/81/EB, 6 straipsnio 3-4 dalys:
„3. Valstybės narės savo nacionalines oro taršos valdymo programas atnaujina bent kas ketverius metus.
4. Nedarant poveikio 3 daliai, nacionalinėse oro taršos valdymo programose numatyta išmetamųjų teršalų mažinimo
politika ir priemonės atnaujinamos per 18 mėnesių nuo naujausio nacionalinės išmetamųjų teršalų apskaitos arba
nacionalinių išmetamųjų teršalų prognozių pateikimo, jei iš pateiktų duomenų matyti, kad nevykdomi 4 straipsnyje
nurodyti įsipareigojimai arba yra rizika, kad jie nebus vykdomi.“.

2
svarbūs su politinėmis aplinkybėmis (įskaitant geopolitines aplinkybes ir susijusias galimas ES
aplinkosauginių ir kt. reikalavimų taikymo išimtis dėl energetinės krizės ir pan.), vertinimais, Planu
arba jo įgyvendinimo tvarkaraščiu susiję tuometiniai pokyčiai.
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas su priedais, 95 lapai.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas su priedais, 67 lapai.
3. Atitikties lentelė, 2 lapai.
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Direktyva (ES) 2016/2284), III priedo 1 DALIES 2 dalis: „2. Atnaujinant nacionalines oro taršos valdymo programas,
nurodytas 6 ir 10 straipsniuose, įtraukiami bent šie elementai: a) įgyvendinant programą, mažinant išmetamųjų teršalų
kiekį ir koncentraciją padarytos pažangos vertinimas; b) visi svarbūs su politinėmis aplinkybėmis, vertinimais,
programa arba su jos įgyvendinimo tvarkaraščiu susiję pokyčiai.“.

