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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO 

ĮSTATYMO NR. IX-517 2, 7, 10, 111, 112 STRAIPSNIŲ, 2 PRIEDO PAKEITIMO IR 

ĮSTATYMO PAPILDYMO 113 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO 

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir 

uždaviniai: 

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 (toliau – 

Įstatymas) 2, 7, 10, 111,112 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 113 straipsniu įstatymo 

projektas (toliau – Įstatymo projektas) parengtas siekiant įgyvendinti 2018 m. gegužės 30 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/852, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl 

pakuočių ir pakuočių atliekų (toliau – Direktyva 2018/852), ir 2018 m. gegužės 30 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/851, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl 

atliekų (toliau – Direktyva 2018/851), reikalavimus. 

Įstatymo projektu siekiama paskatinti žiedinės ekonomikos plėtrą šalyje, palengvinti perėjimą prie 

žiedinės ekonomikos ir praktiškai įgyvendinti atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumą. 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai: 

Įstatymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės (vadovė Agnė 

Bagočiutė, tel. 8 646 89902, el. p. agne.bagociute@am.lt) vyriausioji specialistė Neringa Paškauskaitė 

(tel. 8 696 63217, el. p. neringa.paskauskaite@am.lt). 

3. Kaip šiuo metu yra teisiškai reglamentuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai: 

Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu gamintojai ir importuotojai įpareigoti organizuoti 

rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą visų pakuočių atliekų, kurios susidarė 

naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, 

ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemose ir, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių 

vienkartinę pakuotę pagal Įstatymo 11 straipsnio 2 dalį nustatytas užstatas, dalyvauti užstato už 

vienkartines pakuotes sistemoje. 

Be to, gamintojai ir importuotojai įpareigoti aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti 

visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais: apie netinkamo pakuočių atliekų tvarkymo žalą 

aplinkai ir žmonių sveikatai, pakuočių atliekų tvarkymo galimybes ir pan., apmokėti nurodytas pakuočių 

atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti 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 

nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas (Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 

ir 4 punktai). 

Kolektyviai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą vykdančios licencijuotos gamintojų ir 

importuotojų organizacijos (toliau – organizacijos) įpareigotos ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių 

metų I ketvirčio pabaigos pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis su visomis savivaldybėmis 

(arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemą) ir pagal minėtose sutartyse nustatytą tvarką parinktais atliekų surinkėjais dėl 

komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo 

naudoti ir naudojimo. Šiose sutartyse turi būti numatyta komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo finansavimo (išlaidų 

apmokėjimo) tvarka, pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių dokumentų pateikimo tvarka ir 

sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka (Įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).  
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Be to, organizacijos privalo 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 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 

savivaldybėse). Šiose sutartyse turi būti numatyta apmokėjimo už ne komunalinių atliekų sraute 

susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą tvarka, ne 

komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių dokumentų 

pateikimo tvarka ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka (Įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 

3 punktas). 

Siekdama vykdyti minėtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę, organizacija privalo 

sudaryti kontrolės tarybą, kurioje turi dalyvauti vienodas organizacijos pakuočių atliekų surinkėjų ir 

pakuočių atliekų naudotojų (ir eksportuotojų) asociacijų atstovų skaičius. Į kontrolės tarybą įeina vienas 

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas ir vienas Aplinkos ministerijos atstovas 

(Įstatymo 10 straipsnio 6 dalis). 

Kontrolės taryba sudaroma pasirašant daugiašalę sutartį, kurioje turi būti nustatyta organizacijos 

ir pakuočių atliekų surinkėjų, pakuočių atliekų naudotojų ir eksportuotojų sutartinių įsipareigojimų 

vykdymo kontrolės tvarka, gamintojų, importuotojų, kurie sutartiniais pagrindais organizacijai pavedė 

vykdyti šiame įstatyme nustatytas pareigas, sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka, 

kontrolės tarybos narių pareiga trečiajam asmeniui neatskleisti kontrolės tarybos veiklos vykdymo metu 

gautos informacijos, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kontrolės tarybos narių skyrimo tvarka 

(Įstatymo 10 straipsnio 7 dalis). 

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 

(Įstatymo 10 straipsnio 8 dalis). 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 (Įstatymo 10 straipsnio 9 dalis). 

Užstato už vienkartines ir daugkartines pakuotes sistemų administratoriai yra pelno nesiekiantys 

asmenys, viešosios įstaigos, kurios įsteigtos tam, kad gėrimų gamintojų ir importuotojų vardu 

įgyvendintų Įstatyme tokiems gamintojams nustatytus įpareigojimus, susijusius su užstato už pakuotes 

sistemų reikalavimų įgyvendinimu. Neatsižvelgiant į tai, kad šių administratorių steigimo ir veiklos 

tikslas iš esmės tapatus organizacijų steigimo ir veiklos tikslui, prievolė sudaryti kontrolės tarybas ir 

viešai skelbti informaciją apie veiklos rezultatus numatyta tik organizacijoms. 

Neatsižvelgiant į tai, kad perdirbti tinkamų pakuočių atliekų tvarkymo kaštai skiriasi nuo perdirbti 

netinkamų pakuočių atliekų tvarkymo kaštų, kolektyvinėje pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje 

dalyvaujantiems gamintojams ir importuotojams taikomi vienodo dydžio įmokos už tos pačios rūšies 

pakuočių atliekų tvarkymą (pvz., tas pats įmokos už atliekų tvarkymą dydis taikomas tiek tinkamoms 

perdirbti, tiek netinkamoms perdirbti plastikinėms pakuotėms). 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų 

laukiama: 

Įgyvendinant Direktyvos 2018/851 ir Direktyvos 2018/852 nuostatas, Įstatymo projekte siūlomi 

šie pakeitimai: 

1) perkeliant į Direktyvos 2018/852 1 straipsnio 2dalies b, c ir d punktų nuostatas, patikslintos 

Įstatymo 2 straipsnyje pateiktos sąvokos „daugkartinė pakuotė“ ir „pakuočių atliekos“, 

Įstatymo 2 straipsnis papildomas nauja sąvoka „kombinuotoji pakuotė“, atsisakoma sąvokų 

„daugkartinis pakuočių naudojimas“, „energijos gavyba“, „organinis perdirbimas“, „pakuočių atliekų 

naudojimas“, „pakuočių atliekų prevencija“, „pakuočių atliekų tvarkymas“, „perdirbimas“ (šios sąvokos 

bus suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme); 
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2) įgyvendinant Direktyvos 2018/851 1 straipsnio 9 dalies nuostatas, įpareigojančias aiškiai 

apibrėžti rinkai produktus teikiančių produktų gamintojų, jų vardu didesnės gamintojo atsakomybės 

įpareigojimus įgyvendinančių organizacijų funkcijas ir atsakomybę, Direktyvos 2018/852 1 straipsnio 3 

ir 4 dalių nuostatas, įpareigojančias valstybes nares įgyvendinti kitas prevencines priemones (pvz., 

didesnės gamintojo atsakomybės sistemos, užstato grąžinimo sistemos), reglamentuojančias pakuočių 

grąžinimo, surinkimo ir naudojimo sistema, atsižvelgiant į naujos sąvokos „pakuočių atliekų pradinis 

apdorojimas“ apibrėžtį, patikslinama Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 10 straipsnio 4 dalies 2 ir 

3 punktuose nurodyta pareiga gamintojams ir importuotojams organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą, 

vietoj termino „paruošimą naudoti“ naudojant terminą „pradinį apdorojimą“ (kaip jis suprantamas pagal 

Atliekų tvarkymo įstatymą).  

Vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, gamintojai ir importuotojai, tiekiantys 

Lietuvos rinkai gaminius, kurių daugkartinei pakuotei taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, 

įpareigoti dalyvauti užstato už daugkartines pakuotes sistemoje. Atsižvelgiant į tai ir siekiant teisinio 

aiškumo bei nuoseklumo, Įstatymo 7 straipsnio a dalies 2 punktas papildoma pareiga dalyvauti užstato 

už daugkartines pakuotes sistemoje, analogiškai kaip ir užstato už vienkartines pakuotes atveju; 

3) įgyvendinant Direktyvos 2018/851 1 straipsnio 9 dalies nuostatas, įpareigojančias aiškiai 

apibrėžti rinkai produktus teikiančių produktų gamintojų, jų vardu didesnės gamintojo atsakomybės 

įpareigojimus įgyvendinančių organizacijų funkcijas ir atsakomybę, taip pat nuostatas, įpareigojančias 

užtikrinti, kad finansiniai įnašai, produktų gamintojų mokami siekiant vykdyti didesnės gamintojo 

atsakomybės įpareigojimus, padengtų su gamintojo atitinkamos valstybės narės rinkai pateikiamais 

produktais susijusias išlaidas, įskaitant atskiro atliekų surinkimo, jų gabenimo ir apdorojimo, įskaitant 

apdorojimą, būtiną Sąjungos atliekų tvarkymo tikslams pasiekti, išlaidas, bei preambulės 25 punkto 

nuostatas, kad gamintojai ir importuotojai turėtų užtikrinti atliekų tvarkymo paslaugų tęstinumą visus 

metus, net ir pasiekus jiems taikytinus tikslus ir įvykdžius uždavinius, patikslinama Įstatymo 7 straipsnio 

1 dalies 2 punkte nustatyta gamintojų ir importuotojų pareiga organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, 

pradinį apdorojimą, naudojimą visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir 

importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, nepaisant to, ar tokios 

atliekos susidaro komunalinių atliekų ar ne komunalinių atliekų sraute, bei užtikrinant, kad gamintojai 

ir importuotojai įvykdys pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, kurias Vyriausybė ar jos įgaliota institucija 

abiejų šių srautų atžvilgiu turėtų tvirtinti atskirai (kad įvykdžius užduotį, pavyzdžiui, vien iš ne 

komunaliniame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų, gamintojai ir importuotojai negalėtų 

išvengti pareigos organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, pradinį apdorojimą, naudojimą ir 

likusioms pakuočių atliekoms, pavyzdžiui, susidarančiomis iš komunalinių atliekų srauto). 

4) įgyvendinant Direktyvos 2018/851 1 straipsnio 9 dalies nuostatas, įpareigojančias imtis 

reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad atliekų turėtojai būtų informuoti apie atliekų prevencijos 

priemones, pakartotinio naudojimo ir parengimo pakartotiniam naudojimui centrus, grąžinimo ir 

surinkimo sistemas ir šiukšlinimo prevenciją, patikslinamas Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 

papildant, kad gamintojai ir importuotojai, šviesdami ir informuodami visuomenę pakuočių atliekų 

prevencijos ir tvarkymo klausimais, turėtų šviesti ir informuoti apie pakuočių pakartotinio naudojimo, 

paruošimo pakartotinai naudoti galimybes; 

54) įgyvendinant Direktyvos 2018/851 1 straipsnio 9 dalies nuostatas, įpareigojančias imtis 

reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad finansiniai įnašai, produktų gamintojų mokami siekiant 

vykdyti didesnės gamintojo atsakomybės įpareigojimus padengtų atskiro atliekų surinkimo, jų gabenimo 

ir apdorojimo išlaidas, tinkamos informacijos atliekų turėtojams teikimo apie atliekų tvarkymo sistemas 

ir pan. išlaidas, patikslinamas Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punktas, vietoj termino „paruošimo 

naudoti“ (išlaidos) naudojant terminą „pradinio apdorojimo“ (išlaidos) ir nustatoma pareiga gamintojų 

ir importuotojų organizacijai Aplinkos ministerijos įgaliotai organizacijai (numatoma, kad tai būtų 

Aplinkos apsaugos agentūra) pateikti pakuočių atliekų surinkimo, jų gabenimo ir apdorojimo išlaidų 

finansavimo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą. Atitinkamai Įstatymo 7 straipsnis papildomas 

naujomis 2-4 dalimis, įtvirtinančiomis, kad šio užtikrinimo apskaičiavimo tvarka, dydžiai ir pateikimo 

tvarka būtų nustatoma Aplinkos ministro nustatyta gamintojų ir importuotojų prievolių įvykdymo 

užtikrinimo tvarka (analogiškai atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo 

užtikrinimui, numatom nustatyti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme šio įstatymo 10 ir 11 

straipsnių pakeitimo įstatymu), bei papildoma Įstatymo 2 straipsnio 14 dalis bei naujai įterpiama 2 
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straipsnio 15 dalis nustatant, kad pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo sutartis bei pakuočių atliekų 

naudojimo organizavimo sutartis turi numatyti atitinkamo atliekų tvarkytojo teisę kreiptis į Aplinkos 

ministerijos įgaliotą instituciją dėl užtikrinimo panaudojimo. Jeigu gamintojų ir importuotojų 

organizacija nevykdytų savo prievolių padengti jai priskirtas išlaidas, Aplinkos ministerijos įgaliota 

institucija galėtų panaudoti tokį pateiktą užtikrinimą tos organizacijos neįvykdytų prievolių įvykdymui 

(pavyzdžiui, gavusi pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo sutartį sudariusio atliekų tvarkytojo kreipimąsi 

dėl organizacijos nevykdomų atsiskaitymų už faktiškai suteiktas pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo 

paslaugas). Toks užtikrinimas padėtų užtikrinti realų gamintojų ir importuotojų organizacijų prievolių 

apmokėti pakuočių atliekų surinkimo, jų gabenimo ir apdorojimo išlaidas, kadangi dėl šiuo metu esančių 

teisinio reglamentavimo netikslumų gamintojai ar importuotojai (jų organizacijos) vengia apmokėti, 

pavyzdžiui, komunaliniame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkytojų išlaidas ir taip kelia 

grėsmę tokių pakuočių atliekų tinkamam surinkimui ir sutvarkymui;  

6) įgyvendinant Direktyvos 2018/851 1 straipsnio 9 dalies nuostatas, įpareigojančias aiškiai 

apibrėžti rinkai produktus teikiančių produktų gamintojų, jų vardu didesnės gamintojo atsakomybės 

įpareigojimus įgyvendinančių organizacijų funkcijas ir atsakomybę, taip pat nuostatas, įpareigojančias 

imtis reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad finansiniai įnašai, produktų gamintojų mokami siekiant 

vykdyti didesnės gamintojo atsakomybės įpareigojimus padengtų atskiro atliekų surinkimo, jų gabenimo 

ir apdorojimo išlaidas, papildomas Įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas ir nustatomas naujas 3 

punktas, numatant, kad komunaliniame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymas yra 

vykdomas ne pagal vieną pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartį, kaip numatyta esamame 

reglamentavime, bet pagal dvi sutartis: pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo sutartį ir pakuočių atliekų 

naudojimo organizavimo sutartį. 

Pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo sutartis būtų sudaroma iš esmės taip pat, kaip buvo sudaroma 

pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis. T.y. šią sutartį iki einamųjų kalendorinių metų I 

ketvirčio pabaigos turėtų sudaryti savivaldybė (ar savivaldybių įsteigtas juridinis asmuo, kuriam pavesta 

administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą), organizacija ir Įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 

punkte nurodytose sutartyse nustatyta tvarka parinktas atliekų surinkėjas. 

Pakuočių atliekų naudojimo organizavimo sutartis taip pat būtų trišalė ir sudaroma iki einamųjų 

kalendorinių metų I ketvirčio pabaigos tarp savivaldybės (ar savivaldybių įsteigto juridinio asmens, 

kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą), organizacijos ir atliekų tvarkytojo 

(kuris galėtų skirtis nuo atliekų surinkėjo pagal pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo sutartį), parinkto 

vadovaujantis Aplinkos ministro nustatyta tvarka. 

Tokia tvarka užtikrintų maksimalų atsakomybių aiškumą ir pakuočių atliekų surinkimui ir 

tvarkymui skiriamų lėšų panaudojimo efektyvumą. Komunaliniame atliekų sraute susidarančių pakuočių 

atliekų surikinimas ir vežimas yra iš esmės susijęs su atitinkamų komunalinių atliekų surinkimu ir 

vežimu. Todėl už šią veiklą vykdančio atliekų tvarkytojo parinkimą toliau turėtų išlikti savivaldybė (ar 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius), nustatyta tvarka parenkanti komunalinių 

atliekų surinkėją ir vežėją. Tuo tarpu jau surinktų pakuočių atliekų pradinį apdorojimą ir naudojimą 

pagrįstai galėtų atlikti ir platesnis ratas kitų subjektų, pavyzdžiui, jeigu atliekų surinkėjo taikomi įkainiai 

būtų netinkami organizacijai ir ji galėtų šias paslaugas užsitikrinti iš kitų atliekų tvarkytojų geresne 

kaina. Todėl jau surinktų pakuočių atliekų pradinį apdorojimą ir naudojimą vykdantys atliekų tvarkytojai 

galėtų būti atrenkami atskirai, vadovaujantis visoje šalyje vienodai taikoma Aplinkos ministro nustatyta 

tvarka. 

Taip pat, siekiant išvengti situacijų, kad dėl nesudarytų arba netinkamai vykdomų pakuočių atliekų 

surinkimo ir vežimo sutarčių ar pakuočių atliekų naudojimo organizavimo sutarčių nesutriktų pakuočių 

atliekų tvarkymas bei būtų užtikrintas tinkamas šios veiklos išlaidų atlyginimas gamintojų ar 

importuotojų (jų organizacijų) lėšomis, Įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punktuose numatoma, kad 

tokiais atvejais savivaldybė (ar savivaldybių įsteigtas juridinis asmuo, kuriam pavesta administruoti 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) laikinai, iki bus ištaisyta esama situacija, paves atitinkamą veiklą 

vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka (pavyzdžiui, Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytu būdu) parinktam 

atliekų tvarkytojui, kurio atitinkamai pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo arba pradinio apdorojimo ir 

naudojimo išlaidas pagal faktinius paslaugų kiekius privalės apmokėti gamintojų ir importuotojų 

organizacijos.  
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Atitinkamai yra pakeičiama Įstatymo 2 straipsnio 14 dalis ir 2 straipsnis papildomas nauja 15 

dalimi, nustatant pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo sutarčių bei pakuočių atliekų naudojimo 

organizavimo sutarčių sąvokas ir įtvirtinant, kad savivaldybės (ar savivaldybių įsteigto juridinio asmens, 

kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą), atliekų tvarkytojo ir organizacijos 

sudaromos sutartys privalo numatyti organizacijos pareigą atsiskaityti už visas atliekų tvarkytojo 

faktiškai suteiktas pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas. Siekiant užtikrinti šių organizacijų 

prievolių realų vykdymą, nustatoma, kad organizacijai nevykdant nustatytų prievolių pagal sutartį, 

įskaitant apmokėjimo prievoles, atliekų tvarkytojas turėtų teisę kreiptis į už organizacijos licencijavimą 

atsakingą instituciją, kuri turi arba sustabdyti licencijos galiojimą, arba ją visai panaikinti, bei, vengiant, 

kad sudaromose pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo sutartyse organizacijos nusistatytų kitokias 

taisykles, nustatoma, kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi patvirtinti ne pavyzdinę atitinkamos 

sutarties formą, kaip numatyta šiuo metu, bet pačias pavyzdines sutartis. Tokie siūlomi pakeitimai 

ištaisytų esamo teisinio reglamentavimo neaiškumus, kuriais remdamosi organizacijos atsisako su 

atliekų tvarkytojais derinti jų surenkamų ir sutvarkomų atliekų kiekius ir kainas, ar netgi išvis sudaryti 

pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, taip gamintojų ir importuotojų privalomas 

kompensuoti pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo išlaidas faktiškai perkeldami atliekų tvarkytojams 

ir išvengdami Įstatymu nustatytų išlaidų apmokėjimo pareigų.  

75) įgyvendinant Direktyvos 2018/851 1 straipsnio 9 dalies nuostatas, įpareigojančias imtis 

reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad finansiniai įnašai, produktų gamintojų mokami siekiant 

vykdyti didesnės gamintojo atsakomybės įpareigojimus, kai didesnės gamintojo atsakomybės 

įpareigojimai vykdomi kolektyviai, būtų moduliuojami, kai įmanoma, už kiekvieną produktą arba 

panašių produktų grupę, konkrečiai atsižvelgiant į jų patvarumą, taisomumą, tinkamumą pakartotinai 

naudoti ir perdirbamumą, ar juose yra pavojingų medžiagų, Įstatymo 10 straipsnis papildomas 

nuostatomis, numatančiomis, kad gamintojų ir importuotojų organizacija privalo diferencijuoti įmokų 

už pakuočių atliekų tvarkymą dydžius atsižvelgdama į pakuočių medžiagą ir į pakuočių tinkamumą 

naudoti pakartotinai ir perdirbti. Be to, numatoma galimybė minėtas įmokas diferencijuoti atsižvelgiant 

į pakuočių patvarumą, taisomumą.  

2022 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą 

įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3158 4 priedo nuostatos, numatančios skirtingus 

mokesčio tarifo dydžius perdirbamosioms ir neperdirbamosioms pakuotėms. Atsižvelgiant į tai, siūloma 

tą patį įsigaliojimą terminą nustatyti ir Įstatymo projekto nuostatoms, reglamentuojančioms pareigą 

gamintojų ir importuotojų organizacijai diferencijuoti įmokų už pakuočių atliekų tvarkymą dydžius 

atsižvelgiant į pakuočių medžiagą ir į pakuočių tinkamumą naudoti pakartotinai ir perdirbti. 

86) įgyvendinant Direktyvos 2018/851 1 straipsnio 9 dalies nuostatas, įpareigojančias imtis 

reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad visi produktų gamintojai arba organizacijos, produktų 

gamintojų vardu įgyvendinančios didesnės produktų gamintojų atsakomybės įpareigojimus, viešai 

skelbtų prieinamą informaciją apie didesnės gamintojo atsakomybės sistemų tikslų pasiekimą, 

papildomi Įstatymo 111 ir 112 straipsniai, numatant pareigą užstato sistemų administratoriams viešai 

skelbti nepriklausomo auditoriaus parengtą faktinių pastebėjimų ataskaitą dėl jų veiklos atitikties 

nustatytiems reikalavimams; 

97) įgyvendinant Direktyvos 2018/851 1 straipsnio 9 dalies nuostatas, įpareigojančias imtis 

reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad visi produktų gamintojai arba organizacijos, produktų 

gamintojų vardu įgyvendinančios didesnės produktų gamintojų atsakomybės įpareigojimus, įdiegtų 

tinkamą savikontrolės mechanizmą, Įstatymas papildomas 113 straipsniu, reglamentuojančiu kontrolės 

tarybų sudarymą ir jų teises vykdant joms pavestas funkcijas. 

Be to, atsižvelgiant į Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų 

aprašo1 nuostatas2, tikslinamos Įstatymo 2 priede nurodytų įgyvendinamų Europos Sąjungos teisės aktų 

nuorodos.  

Siūlomais Įstatymo projekto pakeitimais į nacionalinę teisę būtų perkeltos žiedinės ekonomikos 

paketo Direktyvos 2018/851 ir Direktyvos 2018/852 pagrindinės nuostatos.  

                                                 
1 patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-72 „Dėl Nuorodų į Europos 

Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 
2 Ten pat, 6 ir 9 punktai. 
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Žiedinės ekonomikos tikslas – skirti dėmesį atliekų prevencijai, paruošimui naudoti pakartotinai 

ir perdirbti, mažinti atliekų kiekį ir / ar jų pavojingumą, šalinamą sąvartyne ir naudojamą energijai gauti, 

taip sugrąžinant vertingas žaliavas atgal į ekonomiką.  

Įstatymo projekte siūlomais pakeitimais tikimasi paspartinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos 

principų ir pasiekti numatytus žiedinės ekonomikos tikslus ir užduotis. 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo 

projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), 

galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių 

pasekmių būtų išvengta: 

Priėmus Įstatymo projekte siūlomus pakeitimus, tikėtinas teigiamas poveikis aplinkai ir išskirtinai 

atliekų tvarkymo sektoriui, nes diegiamos atskiro atliekų surinkimo priemonės leis surinkti kokybišką 

žaliavą, todėl bus didinamas išteklių naudojimo efektyvumas (atliekos kaip žaliavos naudojamos kitų 

gaminių gamybai), bus sumažinta priklausomybė nuo importuojamų žaliavų, taip pat sumažės 

sąvartynuose šalinamų atliekų kiekis, padidės visuomenės sąmoningumas ir sumažės aplinkos 

šiukšlinimas. 

Nustačius reikalavimą kontrolės taryboms, kurias privalo sudaryti organizacijos ir užstato už 

pakuotes sistemų administratoriai, kasmet savo interneto svetainėje skelbti ataskaitą apie kontrolės 

tarybos atliktos sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės rezultatus, taip pat reikalavimą nedelsiant 

raštu informuoti licencijuojamos veiklos priežiūrą ir (ar) aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę 

vykdančią instituciją apie pastebėtus galimus atliekų tvarkytojų, gamintojų, importuotojų, organizacijų 

ir užstato už pakuotes sistemų administratorių pažeidimus, taps skaidresnė ir atviresnė visuomenei 

organizacijų ir užstato už pakuotes sistemų administratorių veikla. 

Neigiamų pasekmių priėmus Įstatymo projektą nenumatoma. 

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai: 

Priėmus Įstatymo projekte siūlomus pakeitimus, numatančius reikalavimą užstato sistemos 

administratoriams, kaip ir organizacijoms, viešai skelbti nepriklausomo auditoriaus išvadą dėl užstato 

sistemos administratorių veiklos atitikties jų veiklos dokumentams ir dėl finansinių ataskaitų rinkinio, 

taip pat reikalavimą sudaromoms kontrolės taryboms, kurias privalo sudaryti organizacijos ir užstato už 

pakuotes sistemų administratoriai, kasmet savo interneto svetainėje skelbti ataskaitą apie kontrolės 

tarybos atliktos sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės rezultatus bei reikalavimą nedelsiant raštu 

informuoti licencijuojamos veiklos priežiūrą ir (ar) aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančią 

instituciją apie pastebėtus galimus atliekų tvarkytojų, gamintojų, importuotojų, organizacijų ir užstato 

už pakuotes sistemų administratorių pažeidimus, tikėtina tai turės teigiamo poveikio korupcijos 

prevencijai.  

Įstatymo projektas neturės įtakos kriminogeninei situacijai.  

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai: 

Priėmus Įstatymo projektą, numatoma teigiama įtaka verslo sąlygoms ir plėtrai, nes bus sudaromos 

sąlygos greitesniam perėjimui prie žiedinės ekonomikos. Tikimasi, kad Įstatymo projekte numatyti 

pakeitimai skatins ekoinovacijas, naujų technologijų diegimą ir atvers naujas galimybes verslo įmonėms. 

Įstatymas gali padidinti administracinę naštą gamintojams ir importuotojams, kadangi jiems bus 

taikomi išplėstiniai gamintojų atsakomybės reikalavimai, t. y. be šiuo metu numatytų reikalavimų 

(aplinkos ministro nustatyta tvarka registruotis, vykdyti apskaitą ir teikti ataskaitas, šviesti ir informuoti 

visuomenę, apmokėti atliekų surinkimo, vežimo, apdorojimo išlaidas ir kt.), papildomai gamintojai ir 

importuotojai turės informuoti visuomenę atliekų prevencijos klausimais, apie pakartotinio gaminių 

naudojimo ir paruošimo naudoti galimybes, taip pat pateikti savo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimus, 

kurių konkreti kaina priklausys nuo banko ar draudimo bendrovės individualaus konkrečios situacijos 

rizikos vertinimo. 

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius 

galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios: 

Priėmus Įstatymą, reikės pakeisti šiuos Įstatymą įgyvendinančius teisės aktus: 

1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. D1-57 „Dėl 

Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo 

programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 
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2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-554 „Dėl 

Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės 

principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 348 „Dėl Pakuočių 

ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“; 

4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. D1-462 „Dėl 

Pavyzdinės pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutarties formos patvirtinimo“; 

5) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1168 „Dėl 

apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“. 

Priėmus Įstatymą, reikės priimti šiuos Įstatymą įgyvendinančius teisės aktus: 

1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą dėl gamintojų ir importuotojų prievolių 

įvykdymo užtikrinimo tvarkos nustatymo; 

2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų pradinio apdorojimo ir naudojimo atliekų tvarkytojų parinkimo, pradinio apdorojimo 

ir naudojimo įkainių nustatymo ir mokėjimų tvarkos nustatymo. 

9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, 

Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys 

terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka: 

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir 

Lietuvos Respublikos teisėkūros įstatymo ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos reikalavimų, 

atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. 

10. Ar įstatymo projektas atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus: 

Įstatymo projektas neprieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 

nuostatoms, Europos Sąjungos teisei. 

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų 

priimti: 

Priėmus Įstatymo projekto pakeitimus, Aplinkos ministerija iki 2022 m. gruodžio 31 d. turės 

patvirtinti: 

1) su Lietuvos auditorių rūmais suderintą techninę užduotį nepriklausomo auditoriaus parengtai 

faktinių pastebėjimų ataskaitai dėl užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriaus veiklos 

atitikties šio administratoriaus veiklos ataskaitai, nurodytai Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 

įstatyme; 

2) su Lietuvos auditorių rūmais suderintą techninę užduotį nepriklausomo auditoriaus parengtai 

faktinių pastebėjimų ataskaitai 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. 

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks 

įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais 

ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais): 

Įstatymo projekto pakeitimų įgyvendinimas nepareikalaus papildomų valstybės biudžeto lėšų. 

Įstatymo projekte nenustatomos naujos funkcijos ir įpareigojimai, kuriems įgyvendinti valstybės 

institucijoms ar savivaldybėms reikėtų papildomų lėšų. 

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: 

Nėra. 

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, 

įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis: 

„atliekos“, „atliekų tvarkyba“, „atliekų perdirbimas“.  

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai: 

Nėra. 

____________________ 
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