TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO IR TARŠOS PREVENCIJOS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
Skyriaus uždaviniai yra:
1. koordinuoti poveikio aplinkai vertinimo ir taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
įgyvendinimo procesus;
2. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėti ir tvirtinti poveikio aplinkai vertinimo
programas, nagrinėti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas ir priimti sprendimus dėl planuojamos ūkinės
veiklos;
3. organizuoti teisės aktų, susijusių su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimu,
taršos integruota prevencija ir kontrole, aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistema (toliau – EMAS) ir
Europos Sąjungos (toliau - ES) ekologinio ženklo suteikimu produktų grupėms, reikalavimų
įgyvendinimą;
4. užtikrinti 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 66/2010
dėl ES ekologinio ženklo (OL 2010 L 27, p. 1) ir 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamente (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško ES aplinkosaugos vadybos ir audito
sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus
2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), kompetentingai įstaigai numatytų funkcijų
vykdymą;
5. teisės aktų nustatytais atvejais vykdyti kitą ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą.
Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
1. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka koordinuoja planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procesą, rengia ir skelbia visuomenei informaciją apie planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir sprendimus;
2. teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
programas ir ataskaitas, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, motyvuotus suinteresuotos
visuomenės pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl programų, ataskaitų bei
planuojamos ūkinės veiklos galimybių, rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo programų tvirtinimo ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
projektus;
3. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka koordinuoja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimų ir taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo bei leidimų išmesti šiltnamio
efektą sukeliančias dujas išdavimo procesą;
4. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka pagal kompetenciją derina ūkio subjektų monitoringo
programas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos planus;
5. teikia metodinę pagalbą poveikio aplinkai vertinimo ir taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
klausimais, organizuoja metodinių rekomendacijų ir procedūrų rengimą;
6. organizuoja valstybinių aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnų mokymus poveikio aplinkai
vertinimo ir taršos integruotos prevencijos ir kontrolės srityse;
7. vykdo 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 66/2010 dėl
ES ekologinio ženklo (OL 2010 L 27, p. 1) kompetentingai įstaigai numatytas užduotis;
8. vykdo ES ir ne ES esančių organizacijų registraciją pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr.
761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), ir kitas pagal šį
reglamentą kompetentingai įstaigai nustatytas funkcijas;
9. kaupia informaciją apie Europos Sąjungos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - ES
GPGB) informacinius dokumentus bei kitas švaresnes technologijas, organizuoja ir koordinuoja GPGB,

tinkamų Lietuvos ūkiui, atranką, ES GPGB informacinių dokumentų anotacijų parengimą, teikia
anotacijas, informaciją apie GPGB ir kitas švaresnes technologijas suinteresuotiems asmenims;
10. teisės aktų nustatytais atvejais teikia pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos tarpvalstybinio
poveikio aplinkai vertinimo;
11. rengia teisės aktų projektus arba dalyvauja juos rengiant, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų
valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų poveikio aplinkai
vertinimo, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, ekologinio ženklinimo ir ES aplinkosaugos
vadybos ir audito sistemos (EMAS) srityse;
12. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas Europos Komisijai,
kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms poveikio aplinkai vertinimo,
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, ekologinio ženklinimo ir Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir
audito sistemos (EMAS) srityse;
13. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ir koordinuojant nacionalines ir tarptautines programas bei
projektus poveikio aplinkai vertinimo, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, ekologinio ženklinimo
ir Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) srityse;
14. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją nacionalinėms, užsienio valstybių ir
tarptautinėms institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
15. pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai ir dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų bei
darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių veikloje;
16. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir departamento direktoriaus
pavedimus.

