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Passive smoking is a process when nonsmoking people inhale the smoke of tobacco 
which is exhaled by smoking people around them. The smoke inhaled by nonsmoking pe-
ople consists of burning smoke of tobacco and the exhaled air of smoking person. Only 15 
percent of cigarette smoke is inhaled while smoking and the rest part is spread in the envi-
ronment, therefore, it can be inhaled by other people present. Although the issue of harm 
of passive smoking has been known for quite long, the consequences of passive smoking 
on health based on scientific evidence has been taken into consideration during the recent 
years.  

World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control, according to 
which the Parliament is obliged to enact the amendments of the law as soon as possible 
and the government – to acknowledge the issue of right to healthy and free from tobacco 
smoke environment as one of the priority fields of activity, is being implemented.  

Law enactment should allow preconditions of smoking less in public, restrict harmful 
impact of tobacco smoke on health of Lithuanian citizens, promote healthy life and reduce 
the consumption of tobacco products, as well as the damage on society and economy. 
However, a few obstacles for complete operation of the law exist.  

First of all, the government, which framed rather liberal procedures for establishing the 
clubs of pipes and cigars, will be dealing with implementation of law provisions that provi-
de for the possibility to establish such clubs. Almost all owners of the cafes or clubs will be 
allowed to establish such clubs. 

Secondly, the charge (a fine of 50 litas) for the breach of restriction not to smoke in 
public places is insufficient. Moreover, this fine is imposed only to physical entity. The 
owners are not imposed for the breach of law.  

Finally, the law prohibiting smoking in public and work places do not violate the rights 
of smoking people and clubs and cafes owners because the right of every human being to 
live in healthy environment has a priority against the personal right to choose own way of 
life.  
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Santrauka 

 
Straipsnyje apžvelgiama ES politika atliekų tvarkymo srityje, pateikiami ir ap-

žvelgiami ES ir nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys atliekų tvarkymą. Taip 
pat analizuojamas vienos iš svarbiausių ES direktyvų dėl atliekų tvarkymo perkėli-
mas į nacionalinę teisės sistemą. Ši analizė atlikta keliais aspektais: visų pirma, įver-
tinant ES teisės daromą įtaką Lietuvos aplinkos teisei ir nustatant daromo poveikio 
mastą; antra, įvertinant direktyvos perkėlimo į Lietuvos aplinkos teisę kokybę ir 
pateikiant kokybiškesnio perkėlimo alternatyvas. 
 

ĮVADAS 
 

Tyrimo tikslas – atlikti bendrosios atliekų direktyvos perkėlimo į nacionalinę 
teisės sistemą teisinį vertinimą ir nustatyti problemiškus direktyvos perkėlimo ir 
jos įgyvendinimo aspektus. 

Tyrimo objektas – atliekų tvarkymo, kaip vieno iš teisės į sveiką aplinką 
įgyvendinimo aspektų, reglamentavimas nacionaliniu ir ES mastu; ES teisės ak-
tų perkėlimo būdai ir kokybė. 

Problemos ištyrimo laipsnis ir darbo naujumas – didėjant komunalinių at-
liekų srautui kyla atliekų tvarkymo problema. Tai daro įtaką aplinkos taršos mas-
tui, kartu ir teisei į sveiką aplinką užtikrinti. Straipsnyje daugiausia analizuojami 
teisės aktai, jų perkėlimas ir įgyvendinimas, tačiau, norint plačiau atskleisti tem-
os problematiką reikėtų ištirti ir visuomenės požiūrį į atliekų tvarkymą, tokį požiū-
rį lemiančius veiksnius bei tai, ar visuomenė pakankamai informuojama apie tei-
sinį atliekų tvarkymo reglamentavimą bei juo įgyvendinamą politiką atliekų tvar-
kymo srityje. 
 

ES POLITIKA ATLIEKŲ TVARKYMO SRITYJE 
 

Atliekų tvarkymas ES mastu visada buvo viena iš prioritetinių aplinkos sričių 
ir Komisijos pranešimuose, ir veiklos programose, ir kt. Pati pirmoji atliekų tvar-
kymo veiklos programa nustatė gaires, kaip derėtų administruoti atliekų tvarky-
mą ES mastu ir kokių priemonių imtis derinant teisės aktus atliekų tvarkymo sri-
tyje [1]. Strateginiu pranešimu atliekų tvarkymo srityje yra laikomas 1989 m. 
Komisijos pranešimas, kuriame buvo pabrėžti penki prioritetai [2]: 
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• atliekų gamybos prevencija. Akcentuojant šį prioritetą pažymėtina, viena 
vertus, pažangesnių technologijų naudojimo atliekų tvarkymo srityje svar-
bą, kita vertus, būtinybė naudoti aplinkai „mažiau kenkiančią“ produkciją, o 
tai galėjo būti garantuojama tik įdiegiant ekologiškai pažangias schemas; 

• pakartotinio naudojimo skatinimas, kuris turėtų būti vykdomas skatinant ty-
rimus ir plėtrą, gerinant atliekų surinkimo ir rūšiavimo schemas, mažinant 
išorines išlaidas ir tobulinant perdirbtos ir pakartotinai naudojamos pro-
dukcijos realizavimo rinką. 

• atliekų tvarkymo optimizavimas. Komisija pasiūlė įvairius atliekų sąvartynų 
tobulinimo mechanizmus ir pavojingų atliekų deginimo būdus. 

• atliekų transportavimas. Atliekų transportavimo gerinimo pasiūlymų Komi-
sija nepateikė, tačiau akcentavo tuo metu buvusius atliekų transportavimo 
pranašumus ir trūkumus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenims. 

• koreguotinos priemonės. Komisija paskelbė tyrimus, kurie buvo atlikti iša-
nalizavus užterštas teritorijas, ir pateikė finansinės paramos pasiūlymus 
mažinant atliekų sukeliamą taršą apleistuose sąvartynuose. 

Minėtame pranešime Komisija taip pat išreiškė pageidavimą, kad ES teritori-
joje susidarančios atliekos čia pat būtų tvarkomos ir eksportuojamos tik išimti-
niais atvejais. Būtent šis Komisijos pasiūlymas buvo artimumo principo susifor-
mavimo prielaidas [3, p. 314]. 

Atsižvelgiant į tai, kad ES teisės įtaka Lietuvos aplinkos teisei pasireiškia tai-
kant ir perkeliant į Lietuvos teisę ES aplinkos teisės principus ir perkeliant į Lie-
tuvos teisės sistemą aplinkos apsaugos direktyvas, siekiant atsekti direktyvų pe-
rkėlimo į nacionalinę teisės sistemą socialines technologijas, pateiktinas prakti-
nis pavyzdys – direktyvos dėl atliekų perkėlimo į Lietuvos aplinkos teisę analizė 
ir teisinis vertinimas. 
 

DIREKTYVOS DĖL ATLIEKŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS NACIONALINĘ 
TEISĖS SISTEMĄ  

 
Pagrindinės direktyvos atliekų srityje yra šios: a) Bendroji atliekų direktyva 

(75/442/EEB); b) Pavojingų atliekų direktyva (91/698/EEB); c) Atliekų sąvartynų 
direktyva (99/31/EB); d) Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyva (94/62/EEB); e) 
Naudotų automobilių direktyva (2000/53/EB) ir f) Atliekų deginimo direktyva 
(2000/76/EB). Siekiant įsigilinti į bendrosios atliekų politikos gaires, tikslinga 
įvertinti, kaip Lietuvos kompetentingos institucijos, tiesiogiai atsakingos už teisės 
aktų aplinkos srityje suderinimą, perkėlė bendrosios atliekų direktyvos 
75/442/EEB [4] nuostatas į Lietuvos aplinkos teisę. 

Atliekant bendrosios atliekų direktyvos perkėlimo į Lietuvos aplinkos teisę 
analizę autorės remtasi konsoliduotu direktyvos tekstu [4]. 

Iš bendrosios atliekų direktyvos perkėlimo analizės darytina išvada, kad Lie-
tuva gali būti priskirta prie tų ES valstybių narių, kurios direktyvas perkelia į ne 
vieną, o į kelis nacionalinės teisės aktus. Tai galėtų būti vertinama, viena vertus, 
kaip pranašumus, kita vertus, kaip didelis trūkumas. Pranašumu tokio perkėlimo 
modelio pasirinkimas gali būti laikomas dėl tos priežasties, jog itin svarbias gai-
res nustatančios direktyvos nuostatos yra perkeliamos į vieną pagrindinį direkty-



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

197 

vos dvasią labiausiai atitinkantį įstatymą, kuris savo ruožtu turi įvairių dar labiau 
jį konkretinančių įgyvendinamųjų teisės aktų. Kita vertus, didžiulis trūkumas gali 
būti tai, jog plati įstatyminė bazė (neturėtų būti pamirštama, jog direktyvų kasmet 
į Lietuvos aplinkos teisę perkeliama ne viena ir ne dvi, todėl įstatymų ir poįsta-
tyminių aktų skaičius turėtų būti atitinkamai padauginamas) sukelia nemažai 
sumaišties institucijoms, kurios tiesiogiai atsakingos už šių teisės aktų nuostatų 
įgyvendinimą. ES lygmeniu dar vienas trūkumas perkeliant direktyvų nuostatas į 
įgyvendinamuosius teisės aktus yra tai, jog šių aktų juridinė galia yra žemesnė 
nei įstatymų. Atsižvelgiant į tai gali automatiškai susidaryti klaidinga išvada, jog 
direktyva yra perkelta ir įgyvendinama ydingai, t.y. neteikiant jos teisingam įgy-
vendinimui pernelyg didelės reikšmės nacionaliniu lygmeniu. Šis ES valdymo 
institucijų nuogąstavimas yra pagrįstas, jei būtų pritarta nuomonei, jog tik įstaty-
mais perkeliamos direktyvų nuostatos, sudarančios sąlygiškai nedidelę dalį visų 
nuostatų, pereina išsamiausią teisėkūros filtrą. 

Rengiant šį straipsnį atliktas dviejų direktyvų perkėlimo į Lietuvos aplinkos 
teisę testas – vienos iš direktyvų (bendrosios atliekų direktyvos 75/442/EB) pe-
rkėlimo į Lietuvos aplinkos teisę analizė yra pateikiama šiame straipsnyje. Ant-
rosios direktyvos – pavojingų atliekų direktyvos 91/689/EEB [5] perkėlimo į 
Lietuvos aplinkos teisę analizė taip pat parodė, kad Lietuvos įstatymų leidėjas 
direktyvas perkelia daugiausia į specialius įgyvendinamuosius teisės aktus. 
Atkreiptinas dėmesys, jog analogiško pobūdžio direktyvų perkėlimo į 
nacionalines teisės sistemas analizes periodiškai užsako Europos Komisija. 
Skirtumas tik tas, kad Europos Komisija užsako direktyvų perkėlimo į 
nacionalines teisės sistemas lenteles ne siekdama įvertinti ES teisės poveikį 
valstybių narių aplinkos teisei, o turėdama tikslą įsitikinti, ar valstybės narės per 
joms suteiktą pereinamąjį laikotarpį perkėlė direktyvas ir įgyvendina jas tinkamai 
ir visa apimtimi. Komisijai nustačius, jog ES valstybė narė padarė direktyvos 
perkėlimo ir įgyvendinimo pažeidimų, tokio pobūdžio diskusijos perkeliamos į 
ETT. Atlikti direktyvų perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisės sistemą analizę ir su-
daryti direktyvų nuostatų perkėlimo lenteles trunka daug laiko, nes, jau minėta, 
dažnai direktyvų nuostatų tenka ieškoti ne tik Lietuvos Respublikos įstatymuose, 
bet ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Lietuvos Respublikos ap-
linkos ministro įsakymuose, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba kitų 
kompetentingų institucijų patvirtintose taisyklėse, tvarkos aprašuose ir kt. Pasi-
taiko, jog nepavyksta rasti absoliučiai visų konkrečios direktyvos atitikmenų Lie-
tuvos teisėje. Tokiu atveju galima arba tikėtis, kad didžiuliame teisės aktų skai-
čiuje tiesiog nepavyko atsekti, kokiame akte yra perkeltos vienos ar kitos konk-
rečios direktyvos nuostatos. Be abejo, yra galimybė, kad įstatymų leidėjas direk-
tyvos nuostatas perkėlė ne visa apimtimi (pažymėtina, kad kai ES palieka kai 
kurių direktyvos nuostatų perkėlimą pačių ES valstybių narių diskrecijai – už to-
kių nuostatų neperkėlimą jokia ES valstybė narė negali būti baudžiama) arba 
neteisingai. 

Bendrosios atliekų direktyvos 75/442/EB perkėlimo į Lietuvos aplinkos teisę 
analizė pasirinkta neatsitiktinai: visų pirma, tai yra labai seniai priimta direktyva, 
daug kartų keista, pildyta ir derinta vadovaujantis nūdienos aktualijomis ir kas-
met besikeičiančia padėtimi. Antra, ši direktyva yra bendriausia, reglamentuo-
janti kertinius atliekų tvarkymo principus, todėl šios direktyvos analizė leidžia iš 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

198 

dalies palengvinti ir visų kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių direktyvų ben-
drųjų reikalavimų suvokimą. Trečia, bendrajai atliekų direktyvai 75/442/EB turėjo 
įtakos ES susiformavę aplinkos teisės principai, todėl būtent šios direktyvos 
analizė padeda geriau įsigilinti į tikrojo ES teisės poveikio nacionalinėms teisės 
sistemoms apraiškas. 

Bendrosios atliekų direktyvos 75/442/EB perkėlimo į Lietuvos aplinkos teisę 
rezultatus derėtų aptarti dviem aspektais – a) įvertinti ES teisės daromą įtaką 
Lietuvos aplinkos teisei ir nustatyti daromo poveikio mastą; b) įvertinti direktyvos 
perkėlimo į Lietuvos aplinkos teisę kokybę ir pateikti kokybiškesnio perkėlimo al-
ternatyvas. 

Vertinant bendrąją atliekų direktyvą 75/442/EB pirmuoju aspektu galima pa-
daryti tokias išvadas: 

• ES teisės daroma įtaka Lietuvos aplinkos teisei yra itin didelė, nes ypač 
įgyvendinamieji teisės aktai, reglamentuojantys atliekų tvarkymą, daugiau-
sia atkartoja ES bendrosios atliekų direktyvos nuostatas, ir nenumato jokių 
alternatyvių atliekų tvarkymo priemonių; 

• visi bendrojoje atliekų direktyvoje 75/442/EB įžvelgiami ES aplinkos teisės 
principai savo ruožtu padarė didžiulę įtaką Lietuvos aplinkos teisei, nes to-
kie principai: „teršėjas moka“, artimumo, subsidiarumo, proporcingumo, 
prevencijos ir kt. yra atkartojami visoje Lietuvos aplinkos politikoje ir jau 
seniai yra įtraukiami į periodiškai atnaujinamas ir papildomas nacionalines 
aplinkos apsaugos strategijas; 

• esant tokiai didelei ES teisės įtakai Lietuvos aplinkos teisei neišvengiamai 
Lietuvos atliekų tvarkymo politikai trūksta savarankiškumo, nes nuolatinis 
poreikis perkelti papildytas ir pakeistas bendrosios atliekų direktyvos nuo-
statas skatina mechaninį direktyvos nuostatų perkėlimą ir slopina alterna-
tyvių atliekų tvarkymo priemonių įdiegimą. Be abejo, alternatyvių atliekų 
tvarkymo priemonių įdiegimas yra susijęs su tokiais papildomais veiks-
niais: technologinės galimybės ir finansinis savarankiškumas, tačiau nuo-
latinis atliekų tvarkymo politikos administravimas „budėjimo režimu“ (bai-
minantis laiku ir tinkamai perkelti ES teisę į Lietuvos Respublikos aplinkos 
teisę) neabejotinai turi neigiamą grįžtamąjį ryšį. 

Vertinant bendrąją atliekų direktyvą 75/442/EB antruoju aspektu galima pa-
daryti tokias išvadas: 

• Lietuvos įstatymų leidėjas perkėlė šią direktyvą visa apimtimi (išimtis – al-
ternatyvios direktyvos nuostatos, kurias perkelti yra paliekama išimtinai 
Lietuvos įstatymų leidėjo diskrecijai) ir kokybiškai, nes visos perkeltos 
nuostatos nustato imperatyvius reikalavimus atliekų gamintojams, tvarky-
tojams ir turėtojams Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme [6], 
kurį atitinkamai sukonkretina ir detalizuoja įvairūs įgyvendinamieji teisės 
aktai – Atliekų tvarkymo taisyklės [7], Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės [8] ir kt.; 

• dažnai į įvairių direktyvų nuostatas įtraukiamas reikalavimas ES valsty-
bėms narėms įgyvendinant direktyvų nuostatas bendradarbiauti su Euro-
pos Komisija ir kitomis ES valstybėmis narėmis. Toks reikalavimas yra iš-
reikštas ir bendrosios atliekų direktyvos 75/442/EB 7.2 straipsnyje [4]. Di-
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delis Lietuvos atliekų tvarkymo politikos trūkumas yra tai, jog jokie Lietuvos 
Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai nenumato galimo ben-
dradarbiavimo su Europos Komisija ir kitomis ES valstybėmis narėmis gai-
rių ir būdų. Tai yra, viena vertus, jau minėto direktyvos 7.2 straipsnio ne-
tinkamas įgyvendinimas, kita vertus, didelis Lietuvos įstatymų leidėjo veik-
los trūkumas, nes, nesukūrus oficialaus tokio pobūdžio bendradarbiavimo 
pagrindo Lietuva, palyginti su kitomis šį reikalavimą vykdančiomis ES vals-
tybėmis narėmis, turi nepalyginti prastesnes sąlygas tobulinti savo atliekų 
tvarkymo politiką, nes paprasčiausiai ne visada gali įsigilinti į kitų ES vals-
tybių narių atliekų tvarkymo pažangą. Autorių nuomone, šis trūkumą priva-
lu nedelsiant ištaisyti pačios Lietuvos labui; 

• bendrosios atliekų direktyvos 75/442/EB 12 straipsnyje [4] numatomas rei-
kalavimas ES valstybėms narėms periodiškai teikti ataskaitas Europos 
Komisijai. Nors ataskaitų teikimas Europos Komisijai yra tiesioginė Lietu-
vos Respublikos aplinkos ministerijos atsakomybė, Lietuvoje yra susiklos-
čiusi tokia praktinė padėtis, jog, siekiant objektyvesnio informavimo lyg-
mens, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai savo ruožtu ataskaitas iš 
savo kompetencijos sričių teikia daug kitų institucijų – Lietuvos Respubli-
kos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo depar-
tamentas, Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
arba jų įgaliotos kitos institucijos. Tai yra itin teisinga ir skatintina praktika, 
nes, atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija įvai-
rius uždavinius atliekų tvarkymo srityje deleguoja kitoms institucijoms, šios 
institucijos taip pat turėtų talkinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 
teikti ataskaitas Europos Komisijai. 

 
IŠVADOS 

 
1. Konkreti ES teisės įtaka Lietuvos aplinkos teisei pasireiškia tuo, kad į Lie-

tuvos nacionalinę teisės sistemą reguliariai perkeliami, taikomi ir įgyvendinami 
ES aplinkos teisės principai ir ES teisės aktų nuostatos. 

2. Atliekant bendrosios atliekų direktyvos 75/442/EB teisinį vertinimą, pada-
ryta išvada, jog ši direktyva yra perkelta į Lietuvos aplinkos teisę be didesnių 
nukrypimų nuo tikrosios direktyvos dvasios, o įstatymų leidėjo pasirinkimas su-
telkti didžiąją dalį direktyvos nuostatų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose yra 
įprasta pasirinkta panašaus pobūdžio direktyvų perkėlimo taktika, todėl tokį pe-
rkėlimo modelio pasirinkimą derėtų vertinti ne tiek teisinės technikos, kiek pa-
kankamo visuomenės informavimo užtikrinimo požiūriu. 

3. Privalu užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė imtųsi teisinių 
priemonių įteisinti aplinkos teisę Lietuvoje įgyvendinančių institucijų bendradar-
biavimą su Europos Komisija ir kitų ES valstybių narių kompetentingomis institu-
cijomis siekiant tinkamai perkelti bendrosios atliekų direktyvos 75/442/EB 7.2 
straipsnį ir kitų direktyvų, kuriose įtrauktas analogiškas pageidavimas dėl ben-
dradarbiavimo, nuostatas. 
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Summary 

 
The authors of the article emphasize the influence of the EU law to the environmental 

law of the Republic of Lithuania – i.e. the influence of EU environmental law principles and 
EU environmental regulation. There are evident problems of correct transposition of the 
EU law provisions into the national legal system of Lithuania and the problem of insuffi-
cient society information level in respect of the environmental requirements set by the EU. 
The problematical situation of the EU law influence to Lithuanian environmental law may 
be described in three ways: firstly, EU environmental law and international environmental 
law integrity and double influence to Lithuanian environmental law; secondly, the adjust-
ment and harmonization with the EU law of the Lithuanian legislation in separate fields of 
environment; thirdly, insufficient information of Lithuanian society in the field of the envi-
ronmental requirements set by the EU and as a consequence an incomparably lower level 
of correct EU law transposition, application and implementation in Lithuania. 

The article “Waste management regulation within the European Union as one of the 
aspects of the right to healthy environment implementation“ includes the analysis of the 
quality of the transposition of the Directive on Waste into the national legal system of the 
Republic of Lithuania. Having carried out the analysis of the transposition of this directive 
the authors have come to the conclusion that overall the directive is transposed correctly, 
containing no serious breaches of the EU law. However, there is a lack of understanding 
within the authorities of the Republic of Lithuania that the most important EU directives, 
covering a wide range of theoretical norms (as in the case with the general directive on 
waste), should be transposed into one major specialized act instead of many acts of lower 
and higher legal obligation. The agreement to such a recommendation would eventually 
help to make the EU law principles easily known as all the necessary norms and principles 
could be found within one major act covering the basic principles and requirements. 


