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straipsnių ir 8 priedo pakeitimo įstatymo projekto

Palaikome mokėtojų už oro taršą nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais sąrašo išplėtimą ir tarifo už
atliekų šalinimą nepavojingųjų atliekų sąvartyne didinimą. Tikimės, kad tokie pakeitimai prisidės prie
švaresnio oro ir mažesnio atliekų šalinimo sąvartyne. Tuo pačiu, matome pavojų, kad vien tik padidintas tarifas
už atliekų šalinimą sąvartyne nukreips didelius atliekų kiekius į atliekomis kūrenamas kogeneracines jėgaines.
Manome, kad komunalinių atliekų ir iš komunalinių atliekų pagaminto kietojo atgautojo kuro deginimas tolina
Lietuvą nuo žiedinės ekonomikos tikslų, reikšmingai prisideda prie klimato kaitos ir yra neefektyvi ekonominė
veikla, nes:
❖ tolesnis komunalinių atliekų deginimas neprisideda ir prie taip labai žemo Lietuvos žiediškumo, kuris
šiuo metu siekia 3.9 %1 ir pvz. yra reikšmingai žemesnis nei Slovėnijos (11.4 %), kurioje iš viso nėra
atliekų deginimo įrenginių ir prioretizuojama prevencija bei perdirbimas;
❖ remiantis APVA duomenimis2: UAB “Gren Klaipėda” per metus išskiria 146 184 tonų iškastinio kuro
CO2 ir yra daugiausiai prie klimato kaitos prisidedanti įmonė Klaipėdoje, UAB “Kauno kogeneracinė
jėgainė” per metus išskiria 86 628 tonų iškastinio kuro CO2 ir yra daugiausiai prie klimato kaitos
prisidedanti įmonė Kaune;
❖ tarptautinė energetikos agentūra skaičiuoja, kad kiekvienas investuotas milijonas JAV dolerių į atliekų
ir medžiagų perdirbimą sukuria 15-40 naujų darbo vietų3;
❖ šalys, turinčios aukštą medžiagų žiediškumą, taiko atliekų deginimo mokesčius, tam, kad daugiau
medžiagų nukreiptų į perdirbimą:
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_srm030/default/table?lang=en
https://www.apva.lt/wp-content/uploads/2021/05/Atsiskaitymas-uz-2020-m.pdf
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Šalis

Žiediškumas1, %

Atliekų deginimo mokestis, EUR/t

Nyderlandai

30

13.074

Belgija

24.2

2.34 - 11.765

Prancūzija

20

32-405

Austrija

11.5

86

Siūlome Lietuvoje pradėti taikyti nepavojingųjų komunalinių atliekų ir iš atliekų pagaminto
kietojo atgautojo kuro deginimo mokestį, pvz. 10 Eur/t, už kurį surinktos lėšos būtų panaudojamos
investicijoms į atliekų ir medžiagų perdirbimo infrastruktūrą, taip ne tik mažinant neigiamą poveikį
aplinkai ir klimatui, bet ir sukuriant naujas darbo vietas.
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https://www.government.nl/topics/taxation-and-businesses/environmental-taxes
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-belgium-2021_738553c5-en
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