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VI. PARAIŠKOS LEIDIMUI GAUTI
REIKALAVIMAI
16.8. gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planas ir
priemonės jam įgyvendinti.
Jame turi būti numatytos gamtos išteklių ir energijos
taupymo, atliekų mažinimo priemonės. Reikalavimas
pateikti gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo
planą netaikomas veiklos vykdytojams, kurie yra įdiegę
aplinkos apsaugos vadybos sistemą vadovaujantis
LST EN ISO 14001:2005 standartu ar atitinkančią 2001
m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamento (EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų
savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos
vadybos ir audito sistemoje (EMAS) reikalavimus.

Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo
planas
Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo plane turi būti:
¾ 16.8.1. bendra informacija apie veiklos vykdytojo taikomą ar įdiegtą
aplinkos apsaugos vadybos sistemą (vadovų ir darbuotojų funkcijos
(atsakomybė) aplinkosaugos klausimais, ūkinės veiklos objekto
aplinkosaugos būklė bei problemos – AVS reikšmingi aspektai,
aplinkos apsaugos programos ir kiti įsipareigojimai);
¾ 16.8.2. pateikiamas žaliavų ir/ar medžiagų sunaudojimo gamyboje ir
susidarančių atliekų balansas – AVS pirminė apžvalga;
¾ 16.8.3. nustatomos priemonės, užtikrinančios žaliavų, vandens ir
energijos racionalų (taupų) suvartojimą, numatomi veiksmai bei
terminai šioms priemonėms įgyvendinti – AVS programos;

GPGB
¾ 17.2. palyginimas, kiek veiklos vykdytojo

naudojama technologija, veiklos metodai ir
taršos prevencijos priemonės atitinka ES
GPGB informaciniuose dokumentuose
nurodytus GPGB, įskaitant žaliavų,
vandens, energijos suvartojimą, nuotekų,
atliekų susidarymą, teršalų išmetimą,
triukšmą ir vibraciją;
¾ Bendroji GPGB dalis – įdiegta AVS

TIPK paraiškos rengimas
9. Veiklos valdymas ir kontrolė aplinkosauginiu aspektu. Pateikiama
informacija apie ūkinės veiklos objekte taikomą ir įdiegtą ūkinės veiklos
aplinkosaugos vadybos ir kontrolės sistemą:
9.1. ūkinės veiklos valdymo struktūra – (AVS struktūra, atsakomybės);
9.2. ūkinės veiklos aplinkosauginio valdymo nuostatos - (AVS politika);
9.4. uždaviniai ateičiai ir planuojami veiksmai jiems įgyvendinti - (AVS
Tikslai / uždaviniai / programos).

VIII. LEIDIMO RENGIMAS
45. Rengdamas Leidimą, RAAD:
¾ 45.2. gali raštu pareikalauti iš veiklos vykdytojo
papildomos informacijos bei privalo aptarti su juo
visus ginčytinus klausimus, įskaitant taršos
vertinimo metodų bei metodikų pasirinkimą.
¾

¾

AVS reikšmingų aspektų sąrašas –
tikslai,uždaviniai,programos – vidinių auditų
išvados – vadovybinė analizė
Reguliarus RAAD informavimas apie AVS būklę

