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DĖL NEVALDOMŲJŲ IR SKLAIDŽIŲJŲ IŠMETALŲ KONTROLĖS ĮVAIRIŲ PRAMONĖS SEKTORIŲ 

ĮRENGINIUOSE 

 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) kreipiasi į Aplinkos ministeriją, teikdama siūlymą 

teisės aktuose numatyti nevaldomųjų ir sklaidžiųjų išmetalų kontrolės reikalavimus. 

Pažymėtina, kad anksčiau tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje, didelis dėmesys buvo 
skiriamas pramonės įrenginių technologinio proceso metu į aplinką išmetamiems teršalams ir jų 
kiekio mažinimui. Šiandien pramonės įmonės jau yra įpareigotos kontroliuoti ir palaipsniui mažinti į 
aplinką patenkančių oro teršalų kiekį, todėl pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama kitai 
teršalų grupei, kuri vadinama „nevaldomais ir sklaidžiaisiais išmetalais“ (angl. fugitive emission). Šios 
lakiųjų organinių junginių (toliau – LOJ) emisijos taip pat apima pagrindinius praleidimus pro 
įrenginiuose esančius nesandarumus. „Nevaldomieji ir sklaidieji išmetalai“, t. y. šių teršalų patekimas 
į aplinką, yra sunkiai kontroliuojami. Jų kontrolė ir apskaita yra gana sudėtinga. 

Kontroliuoti lakių organinių junginių patekimą į aplinką skatina neigiamas LOJ poveikis 
aplinkai ir žmonių sveikatai, teisiniai reikalavimai bei pramonės įmonėse nustatomi vidiniai tikslai dėl 
aplinkos oro taršos mažinimo. LOJ emisijų mažinimas gerina darbo sąlygas, mažina gaisrų kilimo 
pavojų, nemalonių kvapų sklidimą aplinkoje, mažina gamintojų produkcijos nuostolius bei išlaidas. 
Paminėtina, kad į aplinką patenkantys LOJ skatina smogo ir ozono susidarymą troposferoje, neigiamai 
veikia augmeniją ir kultūros paveldą. 

LOJ emisijų apskaitai šiuo metu taikoma 2010 m. lakričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) 
(toliau – TIPK, angl. IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control). TIPK direktyvoje 
2010/75/ES kenksmingam poveikiui aplinkai mažinti numatoma taikyti technines priemones, 
siūlomas „Geriausių prieinamų gamybos būdų“ naudojimas (toliau - GPGB) (angl. BAT – Best Available 
Technologies)  parengtose rekomendacijose (GPGB išvados dėl naftos ir dujų perdirbimo, priimtos 
2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/738/ES (toliau – Rekomendacijos)). 
TIPK direktyva numato, kad visa pramonės įmonių tarša turi būti vertinama kompleksiškai, o gamybos 
metu sprendžiant aplinkos apsaugos problemas, tarša nebūtų perkeliama iš vienos terpės į kitą.  

Rekomendacijų 6 GPGB nurodyta: „GPGB yra stebėti iš visos eksploatavimo vietos į orą 
išmetamus LOJ taikant visus šiuos metodus: 

i) nevaldomųjų ir sklaidžiųjų išmetalų koncentracijos nustatymo metodus, susijusius su 
pagrindinės įrangos koreliacijos kreivėmis; 

ii) optinio dujų vaizdo kūrimo metodus; 

iii) ilgalaikio išmetalų kiekio apskaičiavimą, remiantis išmetalų koeficientais, kurie periodiškai 
(pvz., kartą per dvejus metus) patikrinami matavimais.“ 

Vieni iš efektyviausių LOJ monitoringo, emisijų apskaičiavimo ir eliminavimo metodų yra 
„Nuotėkio Aptikimo ir Remonto Programa“ (toliau – LDAR) ir „Optinio dujų vaizdo kūrimo“ (Smart 
LDAR) metodas. Šie metodai minimi detaliame 6 GPGB aprašyme (1.20.6 skirsnis). Plačiai pasaulyje 
naudojama LDAR programa yra įtraukta į Jungtinių Amerikos Valstijų aplinkos apsaugos agentūros 
(EPA) Protokolą EPA-453/ R-95-017 Įrengimų Emisijų Skaičiavimai. Šis protokolas buvo pagrindas 



kuriant Europos CEN standartą [EEA guidebook 2016 
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019  ]. LDAR programa yra pagrįsta 
EPA 21 „fugitive emission“ matavimo metodika. EPA 21 Metodas yra sukurta ir patvirtinta išmetalų 
matavimo praktika. Šiame dokumente pateikiamas detalus 6 GPGB paminėtų metodų aprašymas ir 
taikymas: LDAR, Smart LDAR, EPA 21 Metodas.  

Po išmetalų matavimo bendras LOJ emisijų kiekis yra įvertinamas ir produkto nuostoliai 
apskaičiuojami taikant EPA koreliacijų/SOCMI Koreliacinių faktorių metodą, kuris aprašytasEPA-453/ 
R-95-017. Remiantis IMPEL (Europos Sąjungos aplinkosaugos teisės įgyvendinimo ir vykdymo 
tinklas) (angl. The European Union Network for the Implementation and Enforcement of 
Environmental Law) atliktu palyginimu, EPA koreliacijų/SOCMI Koreliacinių faktorių metodas yra 
labiausiai tinkamas, jeigu yra turimos matavimo vertės. EPA koreliacijų/SOCMI Koreliacinių faktorių 
metodas pateikia tiksliausius skaičiavimus, todėl yra laikomas tinkamiausiu metinių LOJ emisijų 
skaičiavimui ir mažinimui.  

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu daugelis Europos šalių nacionaliniuose teisės aktuose 
įteisino LDAR metodiką kaip privalomą, nustatant LOJ emisiją, taip nustatė LOJ emisijų kontrolės 
periodiškumą ir atsakomybes (žr. IMPEL December 2000 4.2 skirsnis). 

Atsižvelgiant į šiame kreipimesi išdėstytą informaciją, maloniai prašome įvertinti mūsų 
pasiūlymą ir raštu informuoti LVK, ar ketinama Lietuvos teisės aktuose nustatyti nevaldomųjų ir 
sklaidžiųjų išmetalų kontrolės reikalavimus naudojant pasaulinėje praktikoje naudojamas metodikas 
ir numatant pramonės įmonių kontrolės mechanizmą.  
 Dėkojame už bendradarbiavimą. 
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