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1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

1. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 2.dalį. 

2. Daugkartinis pakuočių naudojimas (toliau – pakartotinis naudojimas) – operacija, kai 

pakuotės (sukonstruotos taip, kad naudojimo laikotarpiu galima būtų transportuoti daugiau nei vieną 

kartą) yra vėl pripildomos naudojant pripildant reikalingus papildomus rinkoje esančius produktus ar 

jų nenaudojant ar panaudojamos tam pačiam tikslui, kuriam jos buvo pagamintos. Jei tokios 

daugkartinės pakuotės daugiau nebenaudojamos pagal paskirtį, jos tampa pakuočių atliekomis. 

2. Buvusią 2 straipsnio 11 dalį laikyti atitinkamai 2 dalimi. 

3. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Energijos gavyba – degių pakuočių atliekų naudojimas energijai gauti, jas deginant atskirai 

ar kartu su kitomis atliekomis ir naudojant gautą šilumą Daugkartinė pakuotė - pakuotė, kuri 

sumanyta, sukurta ir pateikta rinkai taip, kad per jos gyvavimo ciklą ją būtų galima ne vieną 

kartą panaudoti vežant prekes arba iš naujo ją užpildant, arba pakartotinai naudoti tuo pačiu 

tikslu, kuriuo ji buvo sumanyta.“ 

4. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 21 dalį.  

21. Daugkartinė pakuotė – pakuotė, skirta naudoti pagal paskirtį daugiau negu vieną kartą. 

5. Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„7. Organinis perdirbimas – aerobinis (kompostavimas) ar anaerobinis (biometanizavimas) 

pakuočių atliekų biologiškai skylančios dalies apdorojimas naudojant mikroorganizmus, kurio metu 

gaunama stabilizuota organinė liekana arba metanas. Šalinimas į sąvartyną negali būti laikomas 

pakuočių atliekų organinio perdirbimo būdu. Kombinuotoji pakuotė – pakuotė, pagaminta iš 

dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų sluoksnių, kurių negalima atskirti ranka ir kurie sudaro 

vieną neatsiejamą visumą, kurią sudaro vidinė talpykla ir išorinis gaubtas (vidinis ir išorinis 

medžiagų sluoksniai), ir ši pakuotė kaip daugiasluoksnė skirtingų medžiagų visuma užpildoma, 

sandėliuojama, transportuojama ir ištuštinama kartu.“ 

6. Pakeisti 2 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„8. Pakuočių atliekos – pakuotės ir pakuočių medžiagos bet kuri pakuotė ar pakuotės 

medžiaga, kurios kuriai taikoma pagal Atliekų tvarkymo įstatyme pateiktą pateikta atliekų 

apibrėžimą apibrėžtis priskiriamos atliekoms, išskyrus pakuočių gamybos atliekas.“ 

7. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 9 dalį. 

9. Pakuočių atliekų naudojimas – pakuočių atliekų tvarkymo būdas, numatytas atliekų 

naudojimo būdų sąraše, parengtame pagal Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus. 
8. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 10 dalį. 

10. Pakuočių atliekų prevencija – pakuotes ir pakuočių atliekas sudarančių medžiagų, taip pat 

pakuočių ir pakuočių atliekų, susidarančių gaminant, parduodant, kitaip platinant, naudojant ar 
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šalinant supakuotus (sufasuotus) produktus, kiekio ir kenksmingumo aplinkai mažinimas, pirmiausia 

siekiant kurti aplinkos neteršiančius produktus ir technologijas. 
9. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 13 dalį. 
13. Pakuočių atliekų tvarkymas – pakuočių atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir 

šalinimas, tokios veiklos organizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant 

minėtus veiksmus, atliekamus prekiautojo atliekomis ar tarpininko. 

 

Siūlymas pakeisti 10 punktą:  

 
10. Pakeisti 2 straipsnio 14 d., ją išdėstant taip, bei papildyti 2 straipsnį nauja 15 d., atitinkamai 

pakeičiant kitų dalių numeraciją: 

„14. Pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo tvarkymo organizavimo sutartis – trišalė sutartis 

tarp savivaldybės (arba tarp savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigto juridinio asmens, kuriam 

pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) ir gamintojų ir importuotojų 

organizacijos, ir atliekų tvarkytojo dėl pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, perdirbimo, 

naudojimo. Pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo tvarkymo organizavimo sutartyje turi būti 

nurodyta: sutarties sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka; infrastruktūros plėtros ir naudojimo 

sąlygos; paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos; kainos nustatymo tvarka; atsiskaitymo už visas atliekų 

tvarkytojo faktiškai suteiktas pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugas 
tvarka; šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, įskaitant atvejus, kai dėl 

organizacijos prievolių pagal sutartį, įskaitant prievoles dėl apmokėjimų už visas faktiškai 

suteiktas paslaugas, nevykdymo turi būti informuojama už organizacijos licencijavimą 

atsakinga institucija, kuri už tokį nevykdymą turi suspenduoti arba panaikinti organizacijos 

licenciją; atliekų tvarkytojo teisė kreiptis į Aplinkos ministerijos įgaliotą instituciją dėl šio 

Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyto užtikrinimo panaudojimo organizacijos 

prievolių atliekų tvarkytojui įvykdymui; sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka; 

pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka; sutarties galiojimo terminas, jos keitimo 

ar nutraukimo sąlygos ir tvarka. Pavyzdinę sutartį sutarties formą tvirtina Vyriausybė arba jos 

įgaliota institucija. Pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo sutartį sudariusio atliekų surinkėjo 

pakuočių atliekų perdavimo pakuočių atliekų naudojimo organizavimo sutartį sudariusiam 

atliekų tvarkytojui tvarką tvirtina Aplinkos ministerija arba jos įgaliota institucija. 

15. Pakuočių atliekų naudojimo organizavimo sutartis – Aplinkos ministro nustatyta 

tvarka sudaryta trišalė sutartis tarp savivaldybės (arba tarp savivaldybės (kelių savivaldybių) 

įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemą) ir gamintojų ir importuotojų organizacijos, ir atliekų tvarkytojo dėl komunalinių 

atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų pradinio apdorojimo ir naudojimo. Pakuočių 

atliekų naudojimo sutartyje turi būti nurodyta: sutarties sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo 

tvarka; infrastruktūros plėtros ir naudojimo sąlygos; paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos; 

kainos nustatymo tvarka; atsiskaitymo už visas atliekų tvarkytojo faktiškai suteiktas pakuočių 

atliekų pradinio apdorojimo ir naudojimo paslaugas tvarka; šalių teisės, pareigos ir 

atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, įskaitant atvejus, kai dėl organizacijos prievolių 

pagal sutartį, įskaitant prievoles dėl apmokėjimų už visas faktiškai suteiktas paslaugas, 

nevykdymo turi būti informuojama už organizacijos licencijavimą atsakinga institucija, kuri 

už tokį nevykdymą turi suspenduoti arba panaikinti organizacijos licenciją; atliekų tvarkytojo 

teisė kreiptis į Aplinkos ministerijos įgaliotą instituciją dėl šio Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 

punkte numatyto užtikrinimo panaudojimo organizacijos prievolių atliekų tvarkytojui 

įvykdymui; sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka; pretenzijų pateikimo, 

nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka; sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar 
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nutraukimo sąlygos ir tvarka. Pavyzdinę pakuočių atliekų naudojimo organizavimo sutartį 

tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.“ 

11. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 22 dalį.  

22. Perdirbimas – pakuočių atliekas sudarančių medžiagų perdirbimas gamybos proceso metu, 

įskaitant organinį perdirbimą, bet išskyrus naudojimą energijai gauti, norint pakuočių atliekas 

sudarančias medžiagas panaudoti pagal pirminę ar kitokią paskirtį. 

1211. Buvusią 2 straipsnio 221 dalį laikyti atitinkamai 22 dalimi. 

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 

Siūlymas papildyti 2) papunktį ir išdėstyti sekančiai: 

 

„2) organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti pradinį apdorojimą, 

naudojimą visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus 

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, nepaisant to, ar jos susidarė 

komunalinių atliekų sraute ar ne komunalinių atliekų sraute ir užtikrinant minimalių pakuočių 

atliekų tvarkymo užduočių pagal šiuos atskirus srautus įvykdymą, ir (ar) dalyvauti organizuojant 

tokių pakuočių atliekų surinkimą tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemose bei tolesnį tokiose sistemose surinktų pakuočių atliekų tvarkymą ir, jeigu 

tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių vienkartinę pakuotę pagal šio įstatymo 

11 straipsnio 2 dalį nustatytas užstatas, dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje, jeigu 

tiekia Lietuvos Respublikai vidaus rinkai gaminius, už kurių daugkartinę pakuotę pagal šio 

įstatymo 11 straipsnio 1 dalį nustatytas užstatas, dalyvauti užstato už daugkartines pakuotes 

sistemoje. Minimalias pakuočių atliekų tvarkymo užduotis atskirai komunaliniame atliekų 

sraute susidarančioms pakuočių atliekoms ir ne komunaliniame atliekų sraute susidarančioms 

pakuočių atliekoms nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;“ 

2. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę pakuočių atliekų 

prevencijos ir tvarkymo klausimais: apie netinkamo pakuočių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir 

žmonių sveikatai, pakuočių pakartotinio naudojimo, paruošimo pakartotinai naudoti ir kitas 

atliekų tvarkymo galimybes, šiukšlinimo prevenciją ir pan.;“ 

3. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 

Siūlymas papildyti 4) papunktį ir išdėstyti sekančiai: 

 

„4) apmokėti šios dalies 2 punkte nurodyto pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo 

naudoti pradinio apdorojimo ir naudojimo išlaidas ir (ar) dalyvavimo užstato už vienkartines 

pakuotes sistemoje išlaidas, susijusias su užstato sistemoje surenkamų vienkartinių pakuočių atliekų 

sutvarkymu ir užstato už vienkartines pakuotes sistemos administravimu, taip pat šios dalies 3 punkte 

nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas. Šiame punkte nustatytų 

prievolių įvykdymą gamintojų ir importuotojų įsteigta organizacija užtikrina galiojančia 

laidavimo draudimo sutartimi ir (arba) banko garantija ir (arba) maksimaliąja hipoteka (toliau 

– užtikrinimas).  

 

Siūlymas papildyti 7 straipsnį naujomis dalimis ir išdėstyti sekančiai:  

 

4. Papildyti 7 straipsnį naujomis 2, 3 ir 4 dalimis, jas išdėstant taip, bei atitinkamai pakeičiant 

kitų straipsnio dalių numeraciją: 

„2. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą užtikrinimą gamintojų ir importuotojų 

įsteigta organizacija privalo pateikti Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai vadovaujantis 

Aplinkos ministro nustatyta gamintojų ir importuotojų prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarka 
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ir šioje tvarkoje nustatytais užtikrinimo dydžiais numatomų naudoti ar šalinti komunalinių 

atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir ne komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų vienai tonai, bei užtikrinimo sumos apskaičiavimo tvarka. Užtikrinimas turi 

būti taikomas nuo gamintojo ar importuotojo veiklos pradžios iki veiklos nutraukimo ir šio 

straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytų prievolių visiško įvykdymo. Pažeidus šiuos reikalavimus, 

juridinis asmuo, juridinių asmenų vadovai ar kiti atsakingi asmenys atsako pagal Lietuvos 

Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų 

kodekso nuostatas. 

3. Gamintojų ir importuotojų įsteigtai organizacijai neįvykdžius bent vienos šio 

straipsnio 1 dalies 4 punkte ir (ar) šio Įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytos 

prievolės užtikrinimo galiojimo laikotarpiu, Aplinkos ministerijos įgaliota institucija, veikianti 

kaip naudos gavėja, turi teisę pagal užtikrinimą gauti prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, 

kuri padengtų neįvykdytų prievolių įvykdymo išlaidas, būtinas apmokant šio straipsnio 1 dalies 

2 punkte nurodyto pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, pradinio apdorojimo ir naudojimo 

išlaidas ir (ar) dalyvavimo užstato už vienkartines pakuotes sistemoje išlaidas, susijusias su 

užstato sistemoje surenkamų vienkartinių pakuočių atliekų sutvarkymu ir užstato už 

vienkartines pakuotes sistemos administravimu, taip pat šio straipsnio 1 dalies 3 punkte 

nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas. 

4. Maksimalioji hipoteka turi apimti prievolių, nustatytų šio straipsnio 1 dalies 4 punkte, 

įvykdymo užtikrinimą ir Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos nuostolius dėl to, kad 

gamintojas ar importuotojas nevykdo šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytų prievolių.;“ 

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas 

 

Siūlymas pakeisti ir papildyti 10 straipsnį ir išdėstyti sekančiai:  

 

1. Pakeisti 10 straipsnio 4 dalies 2 punktą bei papildyti šia dalį nauju 3 punktu, juos išdėstant 

ir jį išdėstyti taip: 

„2. ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų I ketvirčio pabaigos pakuočių atliekų 

surinkimo ir vežimo tvarkymo organizavimo sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių 

įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemą) ir pagal šios dalies 1 punkte nurodytose sutartyse nustatytą tvarką parinktais atliekų 

surinkėjais dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo. Jeigu ši sutartis nesudaroma laiku, yra sustabdoma arba nutraukiama, tokiu atveju 

savivaldybės (arba savivaldybių įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) pavedimu rūšiuojamąjį surinkimą ir vežimą iki 

situacijos ištaisymo atlieka atliekų surinkėjas, atitinkamo subjekto parinktas teisės aktuose 

nustatyta tvarka. Organizacija privalo apmokėti tokio atliekų surinkėjo pakuočių atliekų 

surinkimo, vežimo ir laikino laikymo išlaidas už visus faktiškai surinktų, vežtų ir laikinai 

laikytų pakuočių atliekų kiekius pagal savivaldybės (arba savivaldybių įsteigto juridinio 

asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) sutartyje su 

atliekų surinkėju nustatytus įkainius, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo atitinkamo ketvirčio 

pabaigos ir duomenų apie faktiškai surinktus, vežtus ir laikinai laikytus pakuočių atliekų 

kiekius pateikimo dienos; , paruošimo naudoti pradinio apdorojimo ir naudojimo.. Šiose sutartyse 

turi būti numatyta komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo, paruošimo naudoti pradinio apdorojimo, naudojimo finansavimo (išlaidų apmokėjimo) 

tvarka, pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių dokumentų pateikimo tvarka ir sutartinių 

įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka. Esant daugiau nei vienai organizacijai, šiame punkte 

nurodytos sutartys pasirašomos vienodomis sąlygomis 

3. ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų I ketvirčio pabaigos pakuočių atliekų 

naudojimo organizavimo sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais 

juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) 
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ir Aplinkos ministro nustatyta tvarka parinktais atliekų surinkėjais dėl komunalinių atliekų 

sraute susidarančių pakuočių atliekų pradinio apdorojimo ir naudojimo. Jeigu pakuočių 

atliekų naudojimo organizavimo sutartis nesudaroma laiku, yra sustabdoma, nutraukiama, 

arba pagal ją yra atliekamas ne visų faktiškai surinktų pakuočių atliekų pradinis apdorojimas 

ir naudojimas, tokiu atveju savivaldybės (arba savivaldybių įsteigto juridinio asmens, kuriam 

pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) pavedimu pradinį apdorojimą ir 

naudojimą iki situacijos ištaisymo atlieka teisės aktų nustatyta tvarka parinktas atliekų 

surinkėjas. Organizacija privalo apmokėti tokio atliekų surinkėjo pakuočių atliekų pradinio 

apdorojimo ir naudojimo išlaidas už visus faktiškai apdorotų ir panaudotų pakuočių atliekų 

kiekius pagal įkainius ir tvarką, nustatytus vadovaujantis Aplinkos ministro nustatytą tvarka;“ 

2. Pakeisti 10 straipsnio 4 dalies 4 (buvusį 3) punktą ir jį išdėstyti taip: 

„43. su pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką organizacijos išrinktais pakuočių atliekų 

surinkėjais dėl ne komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo arba su pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką organizacijos 

išrinktais pakuočių atliekų surinkėjais dėl ne komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių 

atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti pradinio apdorojimo ir pakuočių atliekų naudotojais 

(perdirbėjais) ir (ar) eksportuotojais dėl surinktų ir paruoštų naudoti pakuočių atliekų panaudojimo 

(taip, kad būtų užtikrintas pakuočių atliekų rūšiuojamasis surinkimas, vežimas ir paruošimas naudoti 

visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse). Šiose sutartyse turi būti numatyta apmokėjimo už ne 

komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą 

naudoti pradinį apdorojimą, naudojimą tvarka, ne komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių 

atliekų sutvarkymą patvirtinančių dokumentų pateikimo tvarka ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo 

kontrolės tvarka.“ 

3. Papildyti 10 straipsnį 10 dalimi: 

„10. Nustatydama įmokų už pakuočių atliekų tvarkymą, kurias organizacijai turi mokėti 

organizacijos nariai ir pavedimo davėjai (toliau – organizacijos įkainiai), dydžius, organizacija 

privalo juos diferencijuoti atsižvelgdama į: 

10.1. pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų rūšis, kurioms Vyriausybė ar jos įgaliota 

institucija nustatė pakuočių atliekų tvarkymo užduotis; 

10.2. atitinkamos pakuočių rūšies, nurodytos 10.1 papunktyje, tinkamumą pakartotinai 

naudoti ir perdirbti, ar pakuotėse yra pavojingų medžiagų.  

Tai yra, organizacijos įkainio dydis vienos rūšies pakuotei turi skirtis nuo organizacijos 

įkainio dydžio kitos rūšies pakuotei ir organizacijos įkainio dydis atitinkamos rūšies pakuotei, 

kurios atliekos tinkamos perdirbti, turi skirtis nuo organizacijos įkainio dydžio tos pačios rūšies 

pakuotei, kurioje yra pavojingų medžiagų ir (ar) kurios atliekos netinkamos perdirbti. 

Organizacijos įkainių dydžiai pakuotėms, kuriose yra pavojingų medžiagų ir (ar) kurių atliekos 

netinkamos perdirbti, turi būti didesni už įkainių dydžius tos pačios rūšies pakuotėms, kurių 

atliekos tinkamos perdirbti.“ 

4. Papildyti 10 straipsnį 11 dalimi: 

„11. Nustatydama organizacijos įkainių dydžius, organizacija gali juos diferencijuoti 

atsižvelgdama į pakuočių patvarumą, taisomumą.“ 

5. Pakeisti 10 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„6. Siekdama vykdyti šio straipsnio 4 dalyje nurodytų sutartinių įsipareigojimų vykdymo 

kontrolę, organizacija privalo inicijuoti sudaryti kontrolės tarybą, kurioje turi dalyvauti vienodas 

organizacijos pakuočių atliekų surinkėjų ir pakuočių atliekų naudotojų (ir eksportuotojų) asociacijų 

atstovų skaičius. Be to, į kontrolės tarybą įeina vienas Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas ir 

vienas Aplinkos ministerijos atstovas. Nustatydama įmokų už pakuočių atliekų tvarkymą, kurias 

organizacijai turi mokėti organizacijos nariai ir pavedimo davėjai (toliau – organizacijos 

įkainiai), dydžius, organizacija privalo juos diferencijuoti atsižvelgdama į: 

10.1. pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų rūšis, kurioms Vyriausybė ar jos įgaliota 

institucija nustatė pakuočių atliekų tvarkymo užduotis; 
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10.2. atitinkamos pakuočių rūšies, nurodytos 10.1 papunktyje, tinkamumą pakartotinai 

naudoti ir perdirbti, ar pakuotėse yra pavojingų medžiagų.  

Tai yra, organizacijos įkainio dydis vienos rūšies pakuotei turi skirtis nuo organizacijos 

įkainio dydžio kitos rūšies pakuotei ir organizacijos įkainio dydis atitinkamos rūšies pakuotei, 

kurios atliekos tinkamos perdirbti, turi skirtis nuo organizacijos įkainio dydžio tos pačios rūšies 

pakuotei, kurioje yra pavojingų medžiagų ir (ar) kurios atliekos netinkamos perdirbti. 

Organizacijos įkainių dydžiai pakuotėms, kuriose yra pavojingų medžiagų ir (ar) kurių atliekos 

netinkamos perdirbti, turi būti didesni už įkainių dydžius tos pačios rūšies pakuotėms, kurių 

atliekos tinkamos perdirbti.“ 

6. Pakeisti 10 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„7. Kontrolės taryba sudaroma pasirašant daugiašalę sutartį, kurioje turi būti nustatyta: 

1) organizacijos ir pakuočių atliekų surinkėjų, pakuočių atliekų naudotojų ir eksportuotojų 

sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka; 

2) gamintojų, importuotojų, kurie sutartiniais pagrindais organizacijai pavedė vykdyti šiame 

įstatyme nustatytas pareigas, sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka; 

3) kontrolės tarybos narių pareiga trečiajam asmeniui neatskleisti kontrolės tarybos veiklos 

vykdymo metu gautos informacijos, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus; 

4) kontrolės tarybos narių skyrimo tvarka.  

Nustatydama organizacijos įkainių dydžius, organizacija gali juos diferencijuoti 

atsižvelgdama į pakuočių patvarumą, taisomumą.“ 

7. Pripažinti netekusiomis galios 10 straipsnio 8 ir 9 dalis. 

8. Atstovus į kontrolės tarybą skiria tos pakuočių atliekų surinkėjų ir pakuočių atliekų 

naudotojų ir eksportuotojų asociacijos, kurių nariai per paskutinius ataskaitinius metus Lietuvos 

Respublikos teritorijoje surinko ir panaudojo, išvežė panaudoti ne mažiau kaip 25 procentus visų 

Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktų ir panaudotų, išvežtų panaudoti pakuočių atliekų. 

9. Organizacijos atstovai į kontrolės tarybą skiriami organizacijos valdymo organų sprendimu. 

Organizacijos valdymo organas atstovus į kontrolės tarybą paskiria ne ilgesnei negu trejų metų 

kadencijai, užtikrindamas galimybę kiekvienam organizacijos dalyviui tapti kontrolės tarybos nariu. 

Tas pats asmuo negali eiti pareigų dvi kadencijas iš eilės. 

 

4 straipsnis. 111 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 111 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„111 straipsnis. Užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius 

1. Gaminių, už kurių daugkartinę pakuotę nustatytas užstatas, gamintojai, importuotojai ir 

pardavėjai gali paskirti užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorių šioms funkcijoms 

atlikti: 

1) valdyti užstato taikymą visose užstato už daugkartines pakuotes sistemos grandyse; 

2) organizuoti daugkartinių pakuočių tvarkymo išlaidų padengimą tokių pakuočių 

pardavėjams; 

3) rengti ir teikti daugkartinių pakuočių pardavėjams informaciją apie daugkartinių pakuočių, 

už kurias privaloma imti užstatą, rūšis, užstato dydžius, pakuočių priėmimo ir užstato grąžinimo, 

pakuočių apskaitos tvarką. 

2. Užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius privalo savo interneto 

svetainėje kasmet skelbti pagal aplinkos ministro patvirtintą ir su Lietuvos auditorių rūmais 

suderintą techninę užduotį nepriklausomo auditoriaus parengtą faktinių pastebėjimų ataskaitą 

dėl užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriaus veiklos atitikties šio 

administratoriaus veiklos ataskaitai, nurodytai Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, 

ir nepriklausomo auditoriaus išvadą dėl šio administratoriaus finansinių ataskaitų rinkinio. Šie 

nepriklausomo auditoriaus dokumentai turi būti nuolat viešai prieinami užstato už 

daugkartines pakuotes sistemos administratorius interneto svetainėje.“ 

 

5 straipsnis. 112 straipsnio pakeitimas 
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Papildyti 112 straipsnį 11 dalimi: 

„11. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius privalo savo interneto 

svetainėje kasmet skelbti pagal aplinkos ministro patvirtintą ir su Lietuvos auditorių rūmais 

suderintą techninę užduotį nepriklausomo auditoriaus parengtą faktinių pastebėjimų ataskaitą 

dėl užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus veiklos atitikties užstato už 

vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plane numatytoms priemonėms, užstato už 

vienkartines pakuotes sistemos finansavimo schemai, visuomenės švietimo ir informavimo 

užstato už vienkartines pakuotes sistemos klausimais programai ir nepriklausomo auditoriaus 

išvadą dėl šio administratoriaus finansinių ataskaitų rinkinio. Šie nepriklausomo auditoriaus 

dokumentai turi būti nuolat viešai prieinami užstato už vienkartines pakuotes sistemos 

administratorius interneto svetainėje.“ 

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 113 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 113 straipsniu: 

„113 straipsnis. Kontrolės tarybų sudarymas 

1. Vykdant šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų ir šio 

įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2-4 punktuose nurodytų sutartinių įsipareigojimų vykdymo 

kontrolę, organizacija turi sudaryti kontrolės tarybą, kurioje turi dalyvauti (nariais turi būti 

paskirta) toks pat skaičius organizacijos atstovų, pakuočių atliekų surinkėjų ir pakuočių atliekų 

naudotojų (ir eksportuotojų) asociacijų atstovų. Į kontrolės tarybą stebėtojais skiriami vienas 

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas ir vienas Aplinkos ministerijos deleguotas atstovas. 

2. Vykdant šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pareigų ir 

112 straipsnio 2 dalyje nurodytų funkcijų vykdymo kontrolę, užstato už vienkartines pakuotes 

sistemos administratorius turi sudaryti kontrolės tarybą, kurioje turi dalyvauti (nariais turi 

būti paskirta) toks pat skaičius užstato už vienkartines pakuotes administratoriaus atstovų, 

gamintojų ir importuotojų, tiekiančių Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių 

vienkartinę pakuotę pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalį nustatytas užstatas, asociacijų 

atstovų, tokius gaminius parduodančių ir platinančių pardavėjų ir platintojų asociacijų 

atstovų, pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekų surinkėjų 

ir tokių pakuočių atliekų naudotojų (ir eksportuotojų) asociacijų atstovų. Į kontrolės tarybą 

stebėtoju skiriamas vienas Aplinkos ministerijos deleguotas atstovas. 

3. Vykdant šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų ir 

111 straipsnyje nurodytų funkcijų vykdymo kontrolę, užstato už daugkartines pakuotes 

sistemos administratorius turi sudaryti kontrolės tarybą, kurioje turi dalyvauti (nariais turi 

būti paskirta) toks pat skaičius užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriaus 

atstovų, gamintojų ir importuotojų, tiekiančių Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už 

kurių daugkartinę pakuotę pagal šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalį nustatytas užstatas, asociacijų 

atstovų, tokių gaminių pardavėjų ir platintojų asociacijų atstovų. Į kontrolės tarybą stebėtoju 

skiriamas vienas Aplinkos ministerijos deleguotas atstovas.  

4. Kontrolės tarybos sudaromos šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse nurodytoms asociacijoms, 

kurios delegavo savo atstovus būti atitinkamos kontrolės tarybos nariais, pasirašant daugiašalę 

sutartį. 

5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytoje sutartyje turi būti nustatyta: 

1) organizacijos ir pakuočių atliekų surinkėjų, pakuočių atliekų naudotojų ir 

eksportuotojų sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka (taikoma, kai kontrolės 

tarybą sudaro organizacija); 

2) gamintojų, importuotojų, kurie sutartiniais pagrindais organizacijai pavedė vykdyti 

šiame įstatyme nustatytas pareigas, sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka 

(taikoma, kai kontrolės tarybą sudaro organizacija); 

3) gamintojų, importuotojų, kurie sutartiniais pagrindais užstato už vienkartines 

pakuotes sistemos administratoriui pavedė organizuoti užstato už vienkartines pakuotes 
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sistemą, sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka (taikoma, kai kontrolės tarybą 

sudaro užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius); 

4) užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus ir pakuočių atliekų 

naudotojų ir eksportuotojų sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka (taikoma, kai 

kontrolės tarybą sudaro užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius); 

5) gamintojų, importuotojų ir pardavėjų, kurie sutartiniais pagrindais užstato už 

daugkartines pakuotes sistemos administratoriui paskyrė vykdyti šio įstatymo 112 straipsnyje 

nurodytas funkcijas, sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka (taikoma, kai 

kontrolės tarybą sudaro užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius); 

6) kontrolės tarybos veikloje dalyvaujančių asmenų pareiga trečiajam asmeniui 

neatskleisti kontrolės tarybos veiklos vykdymo metu gautos informacijos, išskyrus teisės 

aktuose nustatytus atvejus; 

7) kontrolės tarybos narių skyrimo tvarka; 

8) kontrolės tarybos darbo organizavimo tvarka; 

9) kokius dokumentus ir informaciją kontrolės taryba turi teisę gauti iš šio straipsnio 

10-12 dalyse nurodytų subjektų atlikdama sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę. 

 

Siūlymas pakeisti 6 punkte nurodytą procentinę dalį ir išdėstyti sekančiai:  

 

6. Atstovus kontrolės tarybos nariais turi skirti tos pakuočių atliekų surinkėjų ir 

pakuočių atliekų naudotojų ir eksportuotojų asociacijos, kurioms priklausantys atliekų 

tvarkytojai per paskutinius ataskaitinius metus Lietuvos Respublikos teritorijoje surinko ir 

panaudojo (perdirbo), išvežė panaudoti (perdirbti) ne mažiau kaip 10 procentų25 procentus 

visų Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktų ir panaudotų (perdirbtų), išvežtų panaudoti 

(perdirbti) pakuočių atliekų. 

7. Organizacijos, užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriaus, užstato 

už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus atstovai kontrolės tarybos nariais skiriami 

atitinkamai organizacijos, užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriaus, 

užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus valdymo organų sprendimu.  

8. Organizacijos, užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriaus, užstato 

už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus valdymo organas atstovus kontrolės 

tarybos nariais paskiria ne ilgesnei kaip ketverių metų kadencijai, užtikrinat galimybę tapti 

kontrolės tarybos nariu kiekvienam gamintojui ir (ar) importuotojui, kuris sutartiniais 

pagrindais (atitinkamai) organizacijai pavedė vykdyti šiame įstatyme nustatytas pareigas ar 

užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui pavedė organizuoti užstato už 

vienkartines pakuotes sistemą, ar užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriui 

paskyrė vykdyti šio įstatymo 112 straipsnyje nurodytas funkcijas. Kontrolės tarybos nariais 

negali būti skiriami organizacijos, užstato už daugkartines pakuotes sistemos 

administratoriaus, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus vadovai ir 

valdybos nariai. 

9. Aplinkos ministerijos atstovas į kontrolės tarybą deleguojamas ne ilgesnei kaip 

ketverių metų kadencijai. Tas pats asmuo negali būti deleguojamas Aplinkos ministerijos 

atstovu į kontrolės tarybą dvi kadencijas iš eilės.  

 

Siūlymas papildyti 10, 11, 12 punktus ir išdėstyti sekančiai:  

 

10. Organizacijos iniciatyva sudaryta kontrolės taryba turi teisę iš gamintojų ir 

importuotojų, kurie organizacijai sutartiniais pagrindais pavedė vykdyti šiame įstatyme 

nustatytas pareigas, ir atliekų tvarkytojų, kurie su organizacija turi sutartinių įsipareigojimų, 

ir pačių organizacijų gauti dokumentus ir informaciją, reikalingą sutartinių įsipareigojimų 

vykdymo kontrolei. Gamintojams ir importuotojams, ar atliekų tvarkytojams ar 

organizacijoms atsisakius pateikti tokius dokumentus ir informaciją, kitos sutarties 
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šalysorganizacija turi teisę jiems taikyti sutartyse su šiais gamintojais ir importuotojais, ar 

atliekų tvarkytojais ir organizacijomis numatytą atsakomybę. 

11. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus iniciatyva sudaryta 

kontrolės taryba turi teisę iš gamintojų ir importuotojų, kurie jai sutartiniais pagrindais 

pavedė organizuoti užstato už vienkartines pakuotes sistemą, ir atliekų tvarkytojų, kurie su juo 

turi sutartinių įsipareigojimų, ir paties užstato už vienkartinės pakuotes sistemos 

administratoriaus gauti dokumentus ir informaciją, reikalingą sutartinių įsipareigojimų 

vykdymo kontrolei. Gamintojams ir importuotojams, ar atliekų tvarkytojams ar užstato už 

vienkartines pakuotas sistemos administratoriui atsisakius pateikti tokius dokumentus ir 

informaciją, kitos sutarties šalysužstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius 

turi teisę jiems taikyti sutartyse su šiais gamintojais ir importuotojais, ar atliekų tvarkytojais 

ir užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriumi numatytą atsakomybę. 

12. Užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriaus iniciatyva sudaryta 

kontrolės taryba turi teisę iš gamintojų, importuotojų ir pardavėjų, kurie jai sutartiniais 

pagrindais paskyrė vykdyti šio įstatymo 112 straipsnyje nurodytas funkcijas, ir paties užstato 

už daugkartines pakuotes sistemos administratoriaus gauti dokumentus ir informaciją, 

reikalingą sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolei. Gamintojams ir importuotojams, ar 

pardavėjams ar užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriui atsisakius pateikti 

tokius dokumentus ir informaciją, kitos sutarties šalysužstato už daugkartines pakuotes 

sistemos administratorius turi teisę jiems taikyti sutartyse su šiais gamintojais ir 

importuotojais, ar pardavėjais ir užstato už daugkartines pakuotes sistemos 

administratoriumi numatytą atsakomybę. 

13. Jei kontrolės tarybai atliekant šio straipsnio 5 dalyje nurodytų sutartinių 

įsipareigojimų vykdymo kontrolę paaiškėja, kad subjektai, nurodyti šio straipsnio 5 dalyje, 

galimai nesilaiko pakuočių atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, 

kontrolės taryba ir (ar) jos nariai ir (ar) taryboje stebėtojų teisėmis dalyvaujantys Lietuvos 

savivaldybių asociacijos ir Aplinkos ministerijos deleguoti atstovai privalo apie šiuos galimus 

pažeidimus nedelsiant raštu informuoti licencijuojamos veiklos priežiūrą vykdančią instituciją 

ir (ar) aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančią instituciją. 

14. Kontrolės tarybą sudariusi organizacija, užstato už daugkartines pakuotes sistemos 

administratorius, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius privalo kasmet 

savo interneto svetainėje skelbti ataskaitą apie kontrolės tarybos atliktos sutartinių 

įsipareigojimų vykdymo kontrolės rezultatus. Ši ataskaita turi būti nuolat viešai prieinama 

organizacijos, užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriaus, užstato už 

vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus interneto svetainėje.“ 

 

7 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas 

Pakeisti Įstatymo 2 priedą ir jį išdėstyti taip: 

„ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI 

 

1. 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių 

ir pakuočių atliekų (OL 1994 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 13 tomas, p. 349) su paskutiniais 

pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 

2018/852. 

2. 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/12/EB, iš dalies 

keičianti direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 

skyrius, 34 tomas, p. 3).2005 m. kovo 22 d. Komisijos sprendimas 2005/270/EB, nustatantis 

duomenų bazės sistemos formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl 

pakuočių ir pakuočių atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. 

Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/665. 
3. 2013 m. vasario 7 d. Komisijos direktyva 2013/2/ES, kuria iš dalies keičiamas Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų I priedas (OL 2013 L 
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37, p. 10).2008 m. lapkričio 18 d. direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias 

direktyvas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851. 
4. 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/720, kuria dėl 

lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB 

(OL 2015 L 115, p. 11).“ 

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Įstatymo 3 straipsnio 3 ir 4 dalys galioja nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

2. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis, 3 straipsnio 5–7 dalys, 4, 5 ir 6 straipsniai įsigalioja 

2023 m. sausio 1 d. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos, atsižvelgdamos į šio 

straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

4. Užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius nepriklausomų auditorių 

dokumentus, nurodytus šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos pakuočių ir 

pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 111 straipsnio 2 dalyje, pirmąkart savo interneto svetainėje 

paskelbia 2023 m. 

5. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius nepriklausomų auditorių 

dokumentus, nurodytus šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos pakuočių ir 

pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 112 straipsnio 11 dalyje, pirmąkart savo interneto svetainėje 

paskelbia 2023 m. 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

Respublikos Prezidentas 


