Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo pakeitimas
Įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

Atranka dėl PAV

PAV

PAV programa

Reguliavimas iki 2021-01-01

Reguliavimas nuo 2021-01-01

Pasikeitimas

7 str. 2 d.
Privaloma 2 priede nurodytoms
veiklos rūšims

7 str. 2 d.
Privaloma 2 priede nurodytoms
veiklos rūšims

Reguliavimas nekeičiamas

3 str. 1 d. privaloma:
3 str. 1 d. privaloma:
Reguliavimas nekeičiamas
1) 1 priede nurodytoms veikloms;
1) 1 priede nurodytoms veikloms;
2) priimama atrankos išvada, kad
2) priimama atrankos išvada, kad
PAV privalomas;
PAV privalomas;
3) nustatoma, kad galimas
3) nustatoma, kad galimas
reikšmingas poveikis „Natura 2000“ reikšmingas poveikis „Natura 2000“
teritorijoms.
teritorijoms.
8 str. 1 d.
Privaloma, kai pagal 3 str. 1 d.
nuostatas privaloma atlikti PAV

8 str. 1 d.
Rengiama programa arba
pranešimas apie poveikio
aplinkai vertinimo proceso
pradžią, kai pagal 3 str. 1 d.
nuostatas privaloma atlikti PAV

Programa nebe prievolė, o
teisė (suderinama su PAV
direktyva). Prievolė lieka
tik kai privalomas
tarpvalstybinis PAV ir
programos pateikimas
numatytas tarptautinėmis
sutartimis.2

Reguliavimas iki 2021-01-01

Reguliavimas nuo 2021-01-01

Pasikeitimas

PAV ataskaita

Privaloma, kai pagal 3 str. 1 d.
nuostatas privaloma atlikti PAV

Privaloma, kai pagal 3 str. 1 d.
nuostatas privaloma atlikti PAV

Reguliavimas nekeičiamas

Savivaldybių veto
teisė

8 str. 5 d.
Tarybos neigiamas motyvuotas
sprendimas dėl veiklos galimybių iki
programos patvirtinimo,
išskyrus atvejus, kai planuojama
valstybinės reikšmės vekla arba
reikalinga valstybinės svarbos
ekonominiam ar regioninės svarbos
projektui įgyvendinti.

10 str. 51 d.
Tarybos neigiamas motyvuotas
sprendimas dėl veiklos galimybių iki
PAV sprendimo priėmimo,
išskyrus atvejus, kai planuojama
valstybinės reikšmės vekla arba
reikalinga valstybinės svarbos
ekonominiam ar regioninės svarbos
projektui įgyvendinti.

Savivaldybės tarybos veto
teisė išlieka, bet, nerengiant
PAV programos, ji
suteikiama PAV ataskaitos
nagrinėjimo metu.

Papildomų PAV
subjektų kvietimas

5 str. 2 d.
Atsakingoji institucija gali pakviesti 5
str. 1 d. 5 p. nenurodytas valstybės
institucijas dalyvauti PAV procese
PAV subjekto teisėmis PAV
dokumentų nagrinėjimo metu
(programa, ataskaita).

5 str. 2 d.
Atsakingoji institucija gali pakviesti 5
str. 1 d. 5 p. nenurodytas valstybės
institucijas dalyvauti PAV procese
PAV subjekto teisėmis PAV
dokumentų nagrinėjimo metu
(programa, ataskaita).

Reguliavimas nekeičiamas,
bet nerengiant programos,
atsakingoji institucija gali
pakviesti papildomus PAV
subjektus tik ataskaitos
nagrinėjimo metu.
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Visuomenės
dalyvavimas

Investuotojai,
kuriems taikomi
reikalavimai

Reguliavimas iki 2021-01-01
Visuomenė informuojama apie
parengtą programą. Pasiūlymų
teikimo terminas ne trumpesnis
kaip 10 darbo dienų nuo
informacijos paskelbimo dienos.

Reguliavimas nuo 2021-01-01
Pranešimas apie PAV pradžią
paskelbiamas visuomenei ne vėliau
kaip per 15 darbo dienų iki
informavimo apie viešą visuomenės
supažindinimą su ataskaita.
Visuomenė turi teisę pateikti
pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo
pranešimo apie PAV pradžią
paskelbimo.

Pasikeitimas
Esmė nesikeičia,
visuomenė informuojama
iš anksto ir turi teisę
pateikti savo pasiūlymus.

Visoms planuojamoms ūkinėms
veikloms, kurios atitinka 3 str. 1 d.
ir 7 str. 2 d. nustatytus atvejus,
nepriklausomai nuo to, ar
planuojamos ūkinės veiklos
organizatoriaus yra Lietuvos ar
užsienio juridinis ar fizinis asmuo,
nepriklausomai nuo investicijų,
skirtų planuojamai ūkinei veiklai
dydžio

Visoms planuojamoms ūkinėms
veikloms, kurios atitinka 3 str. 1 d. ir
7 str. 2 d. nustatytus atvejus,
nepriklausomai nuo to, ar
planuojamos ūkinės veiklos
organizatoriaus yra Lietuvos ar
užsienio juridinis ar fizinis asmuo,
nepriklausomai nuo investicijų,
skirtų planuojamai ūkinei veiklai
dydžio

Reguliavimas nekeičiamas
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