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Santrauka 
 

Įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) aplinkos teisę yra ypač sudėtinga, tam rei-
kia tinkamų administracinių gebėjimų. Per ES suderėtus pereinamuosius laikotar-
pius turi būti stiprinami aplinkos institucijų administraciniai gebėjimai, tačiau net 
ir šiais laikotarpiais institucijos turi turėti pakankamus projektų valdymo, planavi-
mo, lėšų naudojimo gebėjimus. Dabar svarbu stiprinti (institucionalizuoti) institu-
cijas, suteikti joms pakankamus įgaliojimus, suderinti institucijų tarpusavio įgalio-
jimus. Pranešime analizuojamos administracinių gebėjimų trūkumų priežastys ir 
pasekmės, pateikiama praktiniai pavyzdžių: analizuojamas kuriant atliekų tvarky-
mo sistemą dalyvaujančių institucijų ir už vandens nuotekų sektorių atsakingų ins-
titucijų administracinių gebėjimų lygis bei pobūdis, pateikiamos administracinių 
gebėjimų stiprinimo rekomendacijos. 
 

ĮŽANGA 
 

Straipsnio tyrimo objektas: Europos Sąjungos aplinkos teisės įgyvendini-
mas Lietuvos teisėje. 

Straipsnio tyrimo tikslas: atskleisti administracinių gebėjimų svarbą įgy-
vendinant Europos Sąjungos aplinkos acquis, paaiškinti administracinių gebėji-
mų trūkumų padarinius. 

Problemos ištyrimo laipsnis: naujųjų ES valstybių narių pajėgumą tinka-
mai įgyvendinti ES aplinkos acquis nagrinėjo Kirstyn Inglis straipsnyje „Enlar-
gement and Environment acquis“ [1]. Šioje publikacijoje paminėta administraci-
nių gebėjimų svarba įgyvendinant ir rengiantis įgyvendinti ES aplinkos teisę. Ta-
čiau konkretūs administraciniai gebėjimai detaliau neanalizuoti.  
 

1. ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ POREIKIS ĮGYVENDINTI ES  
APLINKOS ACQUIS 

 
Akivaizdu, kad valstybės, įstojusios į ES 2004 m. gegužės 1 d., gerokai atsi-

lieka nuo kitų ES valstybių narių aplinkos apsaugos srityje, visų pirma jos neturi 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

207 

reikiamos aplinkos apsaugos infrastruktūros, todėl kyla pagrįsta abejonė, ar šios 
valstybės narės, kartu ir Lietuva, turi administracinių gebėjimų, reikalingų tinka-
mai laikytis ir visiškai įgyvendinti acquis communautaire aplinkos dalį. Lyginant 
skirtingas acquis communautaire dalis, galima daryti išvadą, jog sudėtingiausia 
įgyvendinti ES aplinkos teisę (aplinkos acąuis sudaro daugiau kaip 300 regla-
mentų ir direktyvų). Ją tinkamai įgyvendinti reikia ypač gerų administracinių ge-
bėjimų [1, p. 135 – 136]. Todėl galima prognozuoti, jog pereinamųjų laikotarpių, 
išsiderėtų aplinkos skyriuje, naujosioms valstybėms narėms gali neužtekti, kad 
jos gebėtų gauti finansavimą ir laiku įgyvendinti svarbiausias aplinkos direkty-
vas. Pripažįstama, kad kandidačių investicijų planavimo gebėjimai ir gebėjimai 
absorbuoti lėšas yra nepakankami. Šiuo atveju svarbios ir subjektyvios (silpni 
metodologiniai gebėjimai (turima galvoje finansavimo ir planavimo metodologi-
ja), ir objektyvios (didžiulis lėšų poreikis) aplinkybės. 

2003 m. gegužės 21 d. Europos Audito rūmai [2] paskelbė ataskaitą „Dėl 
Phare ir ISPA finansuojamų aplinkos projektų valstybėse kandidatėse“, kurioje 
konstatavo, jog būsimos valstybės narės neturi ir artimiausiu laikotarpiu neturės 
reikiamų institucinių galimybių įgyvendinti aplinkos projektus ir sukurti veiksmin-
gas finansavimo strategijas. Valstybės narės taip pat nesugeba parengti aplin-
kos infrastruktūros projektų ir tinkamai juos pateikti ES finansavimui gauti, ką jau 
kalbėti apie išorinio finansavimo galimybes.  

Po naujųjų valstybių narių įstojimo į ES problema dėl administracinių gebėji-
mų trūkumų išlieka aktuali. Beveik visose naujose valstybėse narėse susiduria-
ma su problemomis skelbiant konkursus bei sudarant sutartis dėl finansuojamų 
projektų statybos, įrengimo, dėl to vėluojama pradėti įgyvendinti projektus (gerai 
Lietuvoje žinomas pavyzdys dėl Kauno vandens nuotekų valymo įrenginių staty-
bos). Paramos administravimo institucijų teigimu, projektai yra techniškai labai 
sudėtingi, parengti technines specifikacijas ir kitą konkurso medžiagą yra sudė-
tinga. Šiuo atveju matome, jog pačios institucijos konstatuoja, kad jų administra-
ciniai gebėjimai yra nepakankami. Nuo 2004 m. sausio mėn. naujosios valsty-
bės narės įgijo teisę gauti struktūrinę paramą iš Europos regioninės plėtros fon-
do bei Europos socialinio fondo. Tačiau, kaip pažymi Europos Komisija, naujo-
sios valstybės narės pateikia nedaug kokybiškų projektų. Menką projektų skaičių 
sąlygoja silpni administraciniai gebėjimai. 
 

2. ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINTI ES APLINKOS ACQUIS 
POBŪDIS 

 
Neadekvatūs administraciniai gebėjimai (nepakankami vienai ar kitai funkci-

jai vykdyti ar uždaviniui įgyvendinti) priklauso ne tik nuo finansavimo. Kaip rodo 
jau stojimo strategijos1, užtikrinant administracinius gebėjimus, labai svarbu, kad 
atitinkamoje institucijoje dirbtų pakankamai kvalifikuoto personalo. Dauguma 
strategijų valstybėms narėms rekomenduojama laikytis vadinamojo institucinio 
požiūrio į administracinius gebėjimus, t.y. deleguoti užduotis atskaitingoms, pa-

                                                 

1 Europos Komisijos nuo 1997 m. Agenda 2000 dokumentu nubrėžtos naujos strategi-
jos valstybėms kandidatėms 
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kankamai įgaliojimų ir tam tikrą sprendimų priėmimo laisvę turinčioms instituci-
joms. 

Naujosios valstybės narės susitarė dėl pereinamųjų laikotarpių, kurių metu 
laikinai netaikomos ES teisės nuostatos. Tokie laikotarpiai numatyti Stojimo akto 
prieduose (nuo V iki XIV). Kiekvienas priedas skirtas skirtingai valstybei narei, 
jame nurodoma, kokia apimtimi šalis gali nukrypti nuo ES teisės reikalavimų. 
Nagrinėjant įvairių naujųjų valstybių narių pereinamuosius laikotarpius, galima 
konstatuoti, kad daugiausiai pereinamųjų laikotarpių buvo paprašyta tose srity-
se, kurioms reikia didelių administracinių institucijų tęstinių pastangų ir didelių fi-
nansinių injekcijų, t.y. kurios imlios administracinių gebėjimų. Pereinamieji susi-
tarimai dėl aplinkos acquis yra antroje vietoje po žemės ūkio pagal susitarimų 
skaičių. Taigi pereinamieji laikotarpiai aplinkos srityje nustatyti valstybėms na-
rėms siekiant laimėti laiko pritraukti investicijų infrastruktūrai, sukurti naujas insti-
tucijas, įgyvendinimo ir stebėsenos sistemas, kurios yra ir reikalingos įgyvendinti 
aplinkos direktyvas. Tokį mechanizmą galima pavadinti lėšų, reikalingų aplinkos 
apsaugai, kad ji atitiktų ES standartus, išdėstymų per tam tikrą laiką. Šie laiko-
tarpiai jokiu būdu nekompensuoja valstybių narių administracinių gebėjimų trū-
kumų. Atvirkščiai, šiuo laikotarpiu valstybė narė turi sugebėti sukurti finansavimo 
strategiją, išanalizuoti finansavimo šaltinius, panaudoti lėšas (pirmiausiai, aišku, 
iš ES struktūrinių ir sanglaudos fondų), nustatyti institucines ir teisines struktūras 
(pavyzdžiui, nustatyti atliekų tvarkymo organizavimo sistemą). Taigi valstybė na-
rė turi turėti tinkamus gebėjimus, kad pasirengtų po pereinamojo laikotarpio vi-
siškai taikyti ES aplinkos teisės aktus. 

Dar iki narystės kandidatės turėjo užbaigti horizontaliųjų teisės aktų (oro, 
vandens kokybės acquis, atliekų tvarkymas, genetiškai modifikuoti organizmai) 
perkėlimą, sukurti integralaus pobūdžio aplinkos politiką (įtraukti aplinkos aspek-
tą į visų kitų sektorių raidos planus, t. y. priimti darnios plėtros koncepciją), su-
stiprinti administracinius gebėjimus aplinkos srityje, t. y. padidinti tarnautojų šioje 
srityje skaičių, vykdyti intensyvią žmogiškųjų išteklių politiką. Jeigu atitinkamose 
srityse nebuvo suderėti pereinamieji laikotarpiai, valstybė narė turi gebėti tinka-
mai įgyvendinti ES aplinkos teisę, turėti tam reikalingus administracinius gebėji-
mus. Štai, pavyzdžiui, jeigu valstybė nesuderėjo pareinamojo laikotarpio geria-
mojo vandens kokybę užtikrinantiems teisės aktams įgyvendinti, tai jos instituci-
jos privalo turėti atitinkamus administracinius gebėjimus: gebėti vykdyti vandens 
kokybės stebėseną (stebėsenos gebėjimai); atitinkamos institucijos privalo turėti 
reikiamą technologinę įrangą, tose institucijose turi dirbti reikiamas skaičius kva-
lifikuotų specialistų, visose laboratorijose turi būti užtikrinama galimybė išmatuoti 
visus parametrus, numatytus Geriamojo vandens direktyvoje, ir t. t. 

 
3. ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ TRŪKUMŲ LEMIAMOS PROBLEMOS 

 
3.1. Atliekų sektorius 

 
Aplinkos acquis įgyvendinimo sudėtingumą ir kompleksinių administracinių 

gebėjimų reikalingumą galima iliustruoti štai tokiu pavyzdžiu. Direktyva 
2004/12/EB [3] buvo daugiau nei dvigubai padidintas minimalus pakuočių atliekų 
perdirbimo kiekis (25 proc.). Šis reikalavimas įsigalios nuo 2008 metų. Daugiau 



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

209 

nei 10 metų valstybės narės diskutavo dėl pakuočių atliekų tvarkymo sistemos. 
Galiausiai buvo nuspręsta, kad valstybės narės negali įskaičiuoti į privalomą pe-
rdirbti atliekų kiekį tų atliekų, kurios yra sunaikinamos. Ir Europos Teisingumo 
Teismas pasisakė, jog sunaikintos atliekos negali būti laikomos perdirbtomis at-
liekomis, tinkamomis naudoti iš naujo [4]. Taip valstybės, kurios neturi reikalin-
gos atliekų perdirbimo infrastruktūros, susidūrė su sudėtinga situacija. Ypač tai 
pasakytina apie naująsias valstybes nares, kurios jaučia didelę finansų ir inves-
ticijų išteklių bei administracinių gebėjimų poreikių naštą.  

Maža to, prireiks dar didesnių administracinių gebėjimų įgyvendinant ES ap-
linkos teisę, nes bus imamasi miestų planavimo, vandens išteklių kiekybinio val-
dymo, žemės naudojimo, energijos išteklių pasirinkimo, energijos pasiūlos struk-
tūros ir kt. priemonių. [5, p. 127 – 130]. 

Pavyzdžiui, ES direktyvos numato, jog iki 2009 m. liepos mėn. turi būti už-
draustas atliekų šalinimas reikalavimų neatitinkančiuose sąvartynuose. Tačiau 
jau dabar aišku, kad ne visi regioniniai atliekų tvarkymo projektai bus įgyvendinti 
iki šio termino: Utenos ir Tauragės regionų atliekų tvarkymo projektus numato-
ma baigti iki 2009 m. gruodžio 31 d., o Panevėžio regiono – tik 2010 metais. [6]. 
Atliekų tvarkymo sistemos projektams įgyvendinti 2001 – 2009 metais numatyta 
85,8 milijono eurų ES paramos lėšų. Iki 2005 metų pabaigos projektams vykdyti 
pasirašytų sutarčių suma siekė 39,6 milijono eurų, o darbams apmokėti panau-
dota viso labo tik 9 proc. lėšų. 

Įgyvendinant regioninių atliekų tvarkymo sistemų kūrimo projektus, vėluoja-
ma atlikti įvairių projektų etapų darbus: dažniausiai vėluojama atlikti projektavi-
mo ir statybos darbus. Kai kurių projektų vykdymas vėluoja dėl ilgai užtrunkan-
čių sprendimų priėmimo procedūrų, nekokybiškai parengtų projektų ir konkursi-
nės dokumentacijos. Ne visada aiškus projektų dalyvių funkcijų pasiskirstymas, 
nepakankama projektų dalyvių patirtis, aiški konstruktyvaus (protingo (pruden-
tial)) bendradarbiavimo stoka. Visos projektų vėlavimo priežastys yra neatsieja-
mai susijusios su atsakingų institucijų administracinių gebėjimų stoka: instituci-
jos nesugeba valdyti projektų eigos: nepakankamai kontroliuoja projektų vykdy-
mo eigą, institucijų darbuotojai neturi reikiamos kvalifikacijos rengti sudėtingą 
projektinę dokumentaciją ir t.t. Čia reikėtų paminėti, kad Aplinkos ministerija, 
kaip aplinkos apsaugos sektoriaus tarpinė institucija, yra atsakinga už projektų 
planavimą, koordinuoja projektų rengimą ir užtikrina jų kokybę. Įgyvendinančioji 
institucija yra Aplinkos projektų valdymo agentūra, atsakinga už konkursų skel-
bimą, vertinimą, sutarčių pasirašymą. Pažymėtina, kad valdant šalies komunali-
nių atliekų tvarkymo sistemą dalyvauja daug įvairaus lygio institucijų: Aplinkos 
ministerija, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybių institucijos, regioni-
nių atliekų tvarkymo centrai (t. y. savivaldybių įsteigti vienetai, kuriems pavesta 
organizuoti regioninių atliekų tvarkymą) [7]. Todėl ypač svarbu užtikrinti konst-
ruktyvų vertikalų institucijų bendradarbiavimą. Šiuo atveju svarbu komunikaciniai 
ir kooperaciniai administraciniai gebėjimai. Jų trūkumas lemia disfunkcijas, ku-
rios paskui perkeliamos į visą sistemą, ir ji pradeda veikti nesklandžiai. 

Apskritai regioninės atliekų tvarkymo sistemos kuriamos etapais. Pirmajame 
etape reikia parengti techninius projektus ir konkursinius dokumentus. Antraja-
me būtina sukurti infrastruktūrą (įrengti sąvartynus, atliekų priėmimo aikšteles, 
nupirkti sąvartynų atliekų surinkimo ir gabenimo įrangą), uždaryti senus sąvarty-
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nus. Be abejo, tuo pačiu metu reikia rengti atliekų tvarkymo planus, taisykles, 
regioninių atliekų tvarkymo centrų verslo planus, kitus dokumentus. Akivaizdu, 
jog kiekviename etape reikalingi itin geri visų komunalinių atliekų tvarkymo si-
stemos valdymo dalyvių administraciniai gebėjimai, pavyzdžiui, rengiant doku-
mentus (derinti tarp institucijų), vykdant statybos darbų priežiūrą, visuomenės in-
formavimą ir kt. Be viso to, visos institucijos šiuo pereinamuoju laikotarpiu turi 
gebėti nuosekliai siekti vieno tikslo: efektyviai panaudoti ES paramą ir organi-
zuoti visos atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą, o ją sukūrus – tinkamai vykdyti 
atliekų tvarkymą. Be to, turi būti apsispręsta dėl atliekų surinkimo ir vežimo, dėl 
atsiskaitymo už atliekų tvarkymą būdų bei sistemos ir t. t. Dėl administracinių 
gebėjimų stokos institucijos laiku neatlieka jų kompetencijai priskirtų darbu, dėl 
to stringa visos atliekų tvarkymo sistemos kūrimas. Pavyzdžiui, Alytaus regioninį 
centrą įsteigusios savivaldybės pavedė jam sukurti regioninę atliekų tvarkymo 
sistemą. Centras, nežinodamas, kas vykdys atliekų surinkimo, pervežimo, są-
vartyno operatoriaus ir kitas funkcijas (dėl to turi apsispręsti atitinkamos savival-
dybės), negali identifikuoti savo funkcijų tvarkant atliekas, o nežinodamas savo 
konkrečių funkcijų ir uždavinių, negali nustatyti darbuotojų skaičiaus, jų paruošti, 
negali nustatyti materialinių išteklių poreikio. Be aiškaus minėtų funkcijų paskirs-
tymo ir jų tinkamo perdavimo, negali būti laiku išspręsti atliekų tvarkymo siste-
mos kūrimo ir paruošimo veiklai klausimai.  
 

3.2. Vandens nuotekų sektorius 
 

Kitas pavyzdys yra susijęs su vandens nuotekų surinkimu. Lietuva įsiparei-
gojo visus ES vandens apsaugos sektoriaus reikalavimus, išskyrus miestų nuo-
tekų surinkimo ir valymo reikalavimus, vykdyti nuo įstojimo į ES dienos. Van-
dens apsaugos srityje didžiausią kaštų dalį sudaro Direktyvos 91/271/EEB dėl 
miestų nuotekų valymo įgyvendinimas. Derybose su Europos Komisija šiai di-
rektyvai įgyvendinti Lietuvai skirtas pereinamasis laikotarpis (visus įsipareigoji-
mus Lietuva turi įgyvendinti iki 2010 m.). Į direktyvos reglamentavimo sritį pa-
tenka 87 Lietuvos miestai [8]. Šiuo metu azoto ir fosforo šalinimas taikomas 16 
nuotekų valymo įrenginių (NVĮ), biologiškai nuotekos valomos 64 NVĮ, tik me-
chaniniu būdu nuotekos valomos penkiuose miestuose, o iš dviejų miestų nuo-
tekos išleidžiamos nevalytos. Pagal Direktyvos reikalavimus visuose 87 mies-
tuose nuotekos turi būti valomos taikant biologinius valymo metodus, o dides-
niuose miestuose (45 miestai) – taikant azoto ir fosforo šalinimo technologijas. 
Šių reikalavimų įgyvendinimas turėtų itin didelį teigiamą poveikį visuomenės 
sveikatai ir aplinkai. Dėl to galima konstatuoti valstybės interesą, kad už šios di-
rektyvos įgyvendinimą atsakingos institucijos turėtų reikiamus administracinius 
gebėjimus rengti įgyvendinimo planus, investicinius projektus, gebėtų gauti pa-
ramą tiems projektams ir t. t. 
 

IŠVADOS 
 

1. Tinkami administraciniai gebėjimai yra būtina sąlyga įgyvendinti ES aplin-
kos acquis. Pereinamieji laikotarpiai aplinkos sektoriuje suteikia laiko sukurti ati-
tinkamus administracinius gebėjimus visiškai įgyvendinti ES teisės normas. Ta-
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čiau net ir pereinamojo laikotarpio metu institucijos turi turėti tam tikrus administ-
racinius gebėjimus pasirengti visiškai įgyvendinti ES acquis. 

2. Administraciniai gebėjimai įgyvendinti ES aplinkos apsaugos acquis yra 
silpni, nepakankami. Lietuva gali nespėti laiku įgyvendinti visų ES aplinkos ap-
saugos teisės aktų. Jau dabar aišku, kad iki 2009 m. liepos mėn. (pereinamojo 
laikotarpio pabaigos) Lietuva nespės įgyvendinti visų atliekų tvarkymo sistemų 
projektų. Iškyla bendrųjų sankcijų taikymo grėsmė ir išlieka teorinė galimybė, jog 
Lietuvai iki 2007 m. pabaigos gali būti pritaikytos Stojimo akto 38 straipsnyje 
numatytos sankcijos.  
 

LITERATŪRA  
 
1. Kirstyn Inglis. Enlargement and the environment acquis. Oxford: Blackwell Publishing 

Ltd., 2004. P. 135 – 136. 
2. Special report No 5/2003 concerning PHARE and ISPA funding of environmental pro-

jects in the Candidate countries together with the Commission’s replies // O.L. C 167/1, 
2003 01. 

3. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/12/EB. iš dalies keičianti direktyvą 
94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų // O,L, 2004, L. 47/26. 

4. Case C-228/00, Commission v. Germany, 2003 ECR I-1439 // http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/c_083/c_08320030405en00010001.pdf; 
2006-09-24. 

5. Marie Soveroski. EC enlargement and the development of European environmental po-
licy: parallel histories, divergent paths. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2004. P. 127 
– 130. 

6. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Valstybinio audito ataskaita Nr. 2020-20-2 // 
Valstybinis auditas. 2006, Nr. 14. 

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 519 „Dėl 
Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“// Valstybės žinios. 2002, Nr. 
40-1499. 

8. Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politika ir jos įgyvendinimas Lietuvoje. Vilnius: 
Aplinkos apsaugos politikos centras. 2002. P. 50 – 54. 

 
 

ADMINISTRATIVE CAPACITY IMPLEMENTING THE EU ENVIRONMENT ACQUIS 
 

Andrius Vnukovskis 
Mykolas Romeris University 

 
Keywords: administrative capacity, environment acquis 

 
Summary 

 
In order to implement the EU environment acquis administrative capacity is required. 

During the transitional periods, negotiated with EU administrative capacity of environmen-
tal administrative institutions must be strengthened. However those institutions must have 
adequate project management, planning, fund-absorbing capacity during transitional peri-
ods. At the moment it is vitally important to strengthen the institutional basis, to provide 
institutions with relevant resources, to empower them with adequate authority. The lack of 
administrative capacity may cause dysfunctions within various administrative systems. 
The outcome of the lack of administrative capacity is analyzed in the presentation. The 
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reasons of inadequate administrative capacity are also analyzed. The practical examples 
of administrative capacity of institutions, participating in the development of waste mana-
gement system and water run-out system are presented. The nature and structure of ad-
ministrative capacity is also examined. Presentation also provides with capacity building 
recommendations. 
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Santrauka 
 

Pranešime nagrinėjami Lietuvos Respublikos ir neišvengiamai su jais susiję Eu-
ropos Sąjungos (ES) teisės aktai, kurie reglamentuoja radioaktyviųjų atliekų tvar-
kymą, analizuojamos esminės problemos ir esama padėtis. Radioaktyviosios atlie-
kos pasaulyje laikomos pavojingiausiomis tiek aplinkai, tiek žmonių sveikatai. Savo 


