
Haulier Duty of Care 

SEPA kasdien dirba Škotijos aplinkos
apsaugos ir jos gerinimo tikslais, todėl norime
aiškiai pasakyti, kad taisyklių laikymasis yra
nediskutuotinas.    
 
Nusikaltimai aplinkai ir su atliekomis susiję
pažeidimai nebus toleruojami, o SEPA kartu
su savo partneriais stengsis ir imsis
atitinkamų veiksmų prieš tuos, kurie siekia
pasipelnyti iš pažeidimų, susijusių su
atliekomis.   
 
SEPA ir visi JK valstybiniai aplinkos apsaugos
specialistai glaudžiai bendradarbiauja su
DVSA, Transporto komisaru, policija, HMRC,
SBRC ir kitais pagrindiniais partneriais,
siekdami nustatyti, pakreipti kita linkme,
sutrukdyti ir užkirsti kelią su atliekomis
susijusiems pažeidimams.   
 

SU ATLIEKOMIS
SUSIJUSIŲ PAŽEIDIMŲ

IŠVENKIME

Taisyklių laikymasis
nediskutuotinas

Jei nesilaikysite įstatymo, galite prarasti veiklos licenciją,
gauti iki 40 000 svarų sterlingų baudą ir įkalinimo bausmę. 

Su atliekomis susijusius pažeidimus darantys
asmenys pelnosi legalių įmonių sąskaita, nes
konkuruoja nesąžiningai ir neteisėtai numušinėja
kainas.  
 
Atliekos į daugelį, jei ne į visas, nelegalių atliekų
aikštelių atgabenamos keliais. Nusikaltėliai gali
naudotis transporto įmonėmis, kad jos pervežtų
atliekas į nelegalius sąvartynus. 
 
Į nelegalų atliekų išmetimą įtraukti vežėjai gali ir
nesuprasti, kad daro pažeidimą. Tačiau
rūpestingumo pareigos, susijusios su atliekomis,
reikalavimai taip pat taikomi ir pavieniams
asmenims bei (arba) bendrovėms,
transportuojančioms atliekas.  

Remiantis atliekų tvarkymo reglamentais ir
rūpestingumo pareigos įstatymais, tie, kam
susikaupia atliekų, kas jas laiko ar tvarko, yra
įpareigoti užtikrinti, kad jos nekenktų žmonių
sveikatai ir nekeltų taršos.   
 
Vežėjai yra įpareigoti transportuoti atliekas ir jomis
atsikratyti vadovaujantis šiais reglamentais.
Neturėdami tinkamų leidimų, reikalingų atliekų
transportavimui, ar nelegaliai jomis atsikratydami,
darote pažeidimą, dėl kurio to galite būti patraukti
baudžiamojon atsakomybėn ir gali būti imamasi
sankcijų jūsų veiklai.   

Rūpestingumo pareiga, susijusi
su transportavimu

Padėkite mums išvengti su
atliekomis susijusių pažeidimų 
Sudarinėdami atliekų transportavimo sutartis,
įsitikinkite, kad nenusižengiate rūpestingumo
pareigos, susijusios su atliekomis, reikalavimams.  
 
Visada iš anksto patikrinkite, ar vieta, kur bus
vežamos atliekos, yra įgaliota priimti būtent tokios
rūšies ir tokį atliekų kiekį.  
 
Padėkite mums saugoti aplinką ir būkite budrūs
bei praneškite apie bet kokį įtartiną atliekų
transportavimą ar atsikratymą jomis, kurį atlieka
nesąžiningi asmenys.  



Susisiekite su SEPA

Projekto vykdymą leido užtikrinti finansinė parama iš ES LIFE+.

Škotijos aplinkos apsaugos agentūra (angl.  Scottish Environment
Protection Agency – SEPA) yra Škotijos pagrindinė aplinkos
apsaugos institucija, užsiimanti aplinkos apsauga ir jos gerinimu.  
 
Jeigu jums reikalingas patarimas ar konsultacija, mes
bendradarbiausime su jumis, kad užtikrintume, jog atliekas
transportuotumėte ir jomis atsikratytumėte atsakingai.  

Daugiau informacijos apie „LIFE SMART Waste project“ rasite
www.lifesmartwaste.com. 

Norėdami gauti patarimų dėl SEPA reglamentavimo
tvarkos, apsilankykite  www.sepa.org.uk , o tolimesnių
gairių ieškokite www.netregs.org.uk. 
 
Visais klientų klausimais skambinkite tel. nr. 03000
99 66 99 

Nelegalus atliekų tvarkymas kenkia mūsų
aplinkai, bendruomenei ir ekonomikai, nes didina
užterštumą, gali skatinti kenkėjų antpuolius,
sukelti gaisrus ir kitas panašias problemas.

Nuotrauka panaudota su “Scottish Fire and Rescue Service” leidimu.

„LIFE SMART Waste project“ (LIFE13-
ENV/UK/000549) yra inovatyvi
europinė partnerystė tarp pagrindinių
institucijų, kurios sprendžia su
atliekomis susijusių pažeidimų
problemą.
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