APIBENDRINTOS PASTABOS IR PASIŪLYMAI
Aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 pakeitimo projektui
Institucija

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai

Atsižvelgta/neatsižvelgta.
Argumentai, kodėl neatsižvelgta į pasiūlymus

Europos
teisės 1. <...> siūlytina papildyti Projekto preambulę nuoroda į Atsižvelgta.
departamentas prie Direktyvą 94/62/EB. Taip pat, siūlytina Taisyklių 1 punkte
Teisingumo
nurodyti, kad Taisyklės parengtos ne vadovaujantis
ministerijos
Direktyva 94/62/EB, o siekiant jas įgyvendinti.
2015-10-16
2. <...> Taisyklių 1 punkte koreguotina nuorodą į Direktyvą Atsižvelgta.
Nr. NR-834
94/62/EB, nurodant šios direktyvos priėmimo datą.
3. <...> siūlytume Taisyklių 1 punkte teikiamą nuorodą į Atsižvelgta.
Direktyvą 94/62/EB trumpinti vadovaujantis tų pačių
rekomendacijų 10 punktu, ir ją išdėstyti taip: „<...> 1994 m.
gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 2004 m.
specialusis leidimas, 13 skyrius, 13 tomas, p. 349), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 7 d.
Komisijos Direktyva 2013/2/ES (OL 2013 L 37, p. 10) (toliau –
Direktyva 94/62/EB),<...>“. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad
pagal Rekomendacijų 24 punktą ES teisės akto nuorodoje
pateikiami tik tiek ES teisės akto pakeitimai, kuriuos faktiškai
siekiama įgyvendinami nacionaliniu teisės aktu.
4. Taisyklių 8.2 punkte nurodytas ne visas ES teisės akto Atsižvelgta.
pavadinimas. Atsižvelgiant į Rekomendacijų 13 punktą, pirmą
kartą minint Europos Sąjungos teisės akto pavadinimą, jis
turėtų būti nurodomas visas.
5. <...> Taisyklių 8.3 punkte taip pat turėtų būti nurodomas Atsižvelgta.
pirminio (pagrindinio) Europos Sąjungos teisės akto
paskelbimo šaltinis.
6. <...> siūlytume Taisyklių 19 punkte pateikti ne nuorodą į Atsižvelgta.
Direktyvą 94/62/EB, bet į šios direktyvos nuostatas
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perkeliančius ir (ar) įgyvendinančius nacionalinius teisės aktus.
7. <...> prašome papildyti Direktyvos 94/62/EB perkėlimo ir
įgyvendinimo planą LINESIS ir įkelti šios direktyvos ir
Taisyklių atitikties lentelę. Analogiška pastaba teiktina ir dėl
2013 m. vasario 7 d. Komisijos direktyvos 2013/2/ES, kuria iš
dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų I priedas.
Alytaus RAAD
2015-10-19
Nr. (2.32)-V2-2304

Atsižvelgta iš dalies. Pagal 3 pastaboje nurodytas
rekomendacijas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių
1 punkte patikslinus nuorodą į Direktyvą 94/62/EB, parengtos
Direktyvos 94/62/EB ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo
taisyklių, taip pat Direktyvos 2004/12/EB ir Pakuočių ir
pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių atitikties lentelės.

1. Siūlome Taisyklių 23 punktą papildyti principu: Apskaita Atsižvelgta iš dalies. Įsakymo projektas papildytas nuostata:
turi būti objektyvi, palyginama, išsami bei naudinga vidaus ir „61. Visa pakuočių apskaitoje pateikta informacija privalo
išorės informacijos vartotojams.
sutapti su informacija, pateikta kituose įmonės apskaitos
dokumentuose, pirkimo–pardavimo dokumentuose, prekių
importo ir (ar) įvežimo ir eksporto ir (ar) išvežimo iš Lietuvos
Respublikos dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir
kituose dokumentuose, patvirtinančiuose pakuočių buvimą ir
judėjimą.“
2. Siūlome patikslinti nuostatą, kad pakuočių gamintojas, Atsižvelgta.
gamintojas ir (ar) importuotojas turi apskaitoje daryti įrašą nuo
kada iki kada prekinio vieneto pakuotė naudojama įmonėje.
Abejotina, kad apskaitant pakuotę bus žinoma tiksli data iki
kada bus naudojama konkreti pakuotė (pvz., sausio mėnesį
įsigytos ir panaudotos pakavimui X parametrų dėžės turi būti
apskaitytos per vasario mėn. 5 darbo dienas. Apskaitant nebus
neaišku, ar jos bus naudojamos iki vasario 28 d., ar birželio 20
d., galbūt iki gruodžio 15 d. ir pan). Siūlome palikti nuostatą
nuo kada, o „iki kada“ įrašas daromas, kai tokia pakuotė
nebenaudojama, pakeičiama kita ir pan., arba šios nuostatos
gali nebūti.
3. 54 punkte patikslinti „Gamintojas ir (ar) importuotojas...“

Atsižvelgta.

4. VII skyriuje siūlome įtvirtinti nuostatą, kad prekinių vienetų
vienkartinės pakuotės sąrašas nereikalingas, jei pakuočių
apskaita vykdoma pagal sunaudotų (nurašytų) pakavimui skirtų
medžiagų rūšį ir kiekį bei pakuotė tiekiama tik Lietuvos
Respublikos vidaus rinkai. Pvz., picerija perka popierines

Atsižvelgta iš dalies. Įsakymo projektas papildytas nuostatomis,
numatančiomis, kad:
„56. Jei gamintojo ir (ar) importuotojo įmonėje skaičiuojamas
sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui
panaudotas medžiagas, Taisyklių 26.2 ir 28.2 papunkčiuose
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dėžes, plastikinius maišelius, kuriuos nurašo kiekvieną mėnesį,
įtraukiant sąnaudas į gaminių savikainą. Tuo atveju, pakuotės
kiekiui, išleistam į vidaus rinką apskaičiuoti, reikalingas
nurašytas pakavimo medžiagų kiekis, svoris, pakuotės rūšis
pagal medžiagą, kategorija. Prekinių vienetų sąrašas tokiu
atveju nebūtinas.

nurodyti pakuotės kiekiai pagal Taisyklių 23.2 papunktyje
nurodytas medžiagas ir kategoriją (prekinė, grupinė, transporto)
apskaičiuojami vadovaujantis sunaudotų medžiagų balanso
duomenimis (šiuo atveju sudaryti Taisyklių 26.1 ir 28.1
papunkčiuose nurodytus prekinių vienetų sąrašus nebūtina).
57. Jei Taisyklių 26.1 ir 28.1 papunkčiuose nurodyti prekinių
vienetų sąrašai nesudaromi, kaip numatyta Taisyklių 56 punkte,
apskaičiuojant tiektą Lietuvos rinkai ar išvežtą (eksportuotą)
transporto (tretinės) pakuotės kiekį vadovaujamasi sunaudotų
medžiagų
balanso
duomenimis,
pirkimo–pardavimo
dokumentuose, prekių įvežimo (importo) ir išvežimo (eksporto)
iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo
dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose
pakuočių buvimą ir judėjimą.“

5. Dėl šio teisės akto nuostatų pakeitimo, tikslinga keisti Priėmus įsakymo pakeitimą, bus atitinkamai tikslinami ir kiti
deklaracijos FR0524 formą bei jos pildymo taisykles (dėl susiję teisės aktai.
užstatinės pakuotės atsiradimo bei sunaudotos savo reikmėms
pakuotės kiekių susiejimo su dokumentais, įrodančiais
pakuočių atliekų sutvarkymą ir teisingo deklaravimo).
Utenos RAAD
2015-10-19
Nr. (17.7)-s-1620

1. Nesuprantamas 24.1. punkto reikalavimas, kuriame
nurodoma, kad pagal produkcijos sąrašą sudaromas tuščių
pakuočių gaminių sąrašas. Juk tuščios pakuotės gamintojų
produkcija ir yra tuščia pakuotė.

Neatsižvelgta. Prekinių vienetų sąrašas turi atspindėti, kokią
produkciją įmonė tiekia rinkai ar išveža (eksportuoja) į kitas
šalis. Atsižvelgiant į šį sąrašą ir pirkimo-pardavimo ir pan.
dokumentuose pateiktą informaciją, apskaičiuojama (taip pat ir
tikrinama), koks kiekis (tonomis) pakuočių patiektas rinkai ar
išvežtas (eksportuotas).

2. Papildyti 24.2.2 ir 24.2.5 punktus žodžiais „pagamintos ir“.

Atsižvelgta.

3. Nesuprantama ir nelogiška 24.2.3 punkto formuluotė.

Atsižvelgta, atsisakyta šios nuostatos.

4. Punktuose, kuriuose nurodoma apskaityti nerealizuotos
pakuotės likutį, išbraukti žodžius „ataskaitinio laikotarpio
pradžioje“ ir „ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“, kadangi
nelieka pareigos kiekvieno kalendorinio mėnesio duomenų
suvestinėje nurodyti nerealizuotos pakuotės likučių.

Neatsižvelgta. Manome, kad norint gauti (apskaičiuoti)
gaminiams pakuoti panaudotų pakuočių balansą, turėtų būti
apskaičiuojamas ir pakuočių apskaitoje nurodomas nerealizuotų
pakuočių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.
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5. Siūlome numatyti supaprastintą apskaitos tvarką
gamintojams ir importuotojams per ataskaitinį laikotarpį
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantiems ar
planuojantiems tiekti ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių. Taip
pat lieka neaišku, kaip sudaryti prekinių vienetų sąrašą ir pagal
jį apskaityti išleidžiamos pakuotės kiekį, kai prekybos vietoje
prekiaujama nefasuotomis sveriamomis prekėmis.

Atsižvelgta iš dalies. Įsakymo projektas papildytas nuostata:
„56. Jei gamintojo ir (ar) importuotojo įmonėje skaičiuojamas
sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui
panaudotas medžiagas, Taisyklių 26.2 ir 28.2 papunkčiuose
nurodyti pakuotės kiekiai pagal Taisyklių 23.2 papunktyje
nurodytas medžiagas ir kategoriją (prekinė, grupinė, transporto)
apskaičiuojami vadovaujantis sunaudotų medžiagų balanso
duomenimis (šiuo atveju sudaryti Taisyklių 26.1 ir 28.1
papunkčiuose nurodytus prekinių vienetų sąrašus nebūtina).“

6. Siūlome sukonkretinti ir aiškiai apibrėžti, kokias kontrolės Neatsižvelgta. Kokias kontrolės funkcijas vykdo kiekviena iš
funkcijas vykdo Aplinkos apsaugos agentūra ir kokias RAAD. institucijų, nurodyta šių institucijų nuostatuose.
Panevėžio RAAD
2015-10-19
Nr. (17)-V3-1462

1. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių projekto
(toliau – Projektas) 5.3 punkte nurodyta kas yra pakuotės
komponentas, tačiau Projekte nereglamentuojama pakuotės
komponentų apskaita.

Atsižvelgta. Įsakymas papildytas nuostata:
„23.8. pakuotės svoris apskaitomas atskirai nurodant pakuotės
svorį neskaičiuojant jos dalių svorio ir atskirai nurodant pakuotės
dalių svorį;“

2. Projekto 14 punkte nurodoma, kad pakuotė, pagaminta iš
medžiagos, pateiktos Taisyklių 1 priedo sąraše, ženklinama
nurodant jos raidinį sutrumpinimą ir kodą, manome, kad reiktų
palikti galimybę pakuotę ženklinti vienu iš nurodytų
ženklinimo būdų.

Neatsižvelgta. Manome, kad pakuočių ženklinimas, nurodant
joms pagaminti panaudotų medžiagų prigimtį, aktualus
vartotojams, besirūpinantiems, kokios medžiagose yra supakuoti
produktai (ypač aktualu maisto produktams), ir rūšiuojantiems
atliekas. Vartotojams įprastas, atpažįstamas ir lengviau
suprantamas dabar nustatytas pakuočių ženklinimas, kuomet
nurodant pakuotei pagaminti panaudotą medžiagą pateikiamas
tiek raidinis sutrumpinimas, tiek skaitinis kodas. Be to, kitose
šalyse pakuotės paprastai taip pat ženklinamos nurodant ir
raidinį sutrumpinimą, ir skaitinį kodą. Atsižvelgiant į tai, kas
išdėstyta, manytina, kad turėtų likti dabartinė pakuočių
ženklinimo tvarka: nurodant pakuotei pagaminti panaudotas
medžiagas pateikiamas tiek raidinis sutrumpinimas (jei toks yra),
tiek skaitinis kodas; jei pakuotės medžiagai raidinis
sutrumpinimas Taisyklių 1 priede nurodytoje pakuočių
ženklinimo sistemoje nepateiktas – pateikiamas tik skaitinis
kodas.

3. Projekto 25, 27, 29, 38, 42, 44 punktuose nurodoma, kad Atsižvelgta.
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pakuočių duomenys apskaitomi kas mėnesį. Manome, kad ši
nuostata gali didinti administravimo naštą ūkio subjektas, todėl
siūlome palikti 3 mėnesių apskaitos laikotarpį.
4. Atsižvelgiant į tai, kad Projekte nustatyta pakuočių apskaita
sudėtingėja, manome, kad tikslinga paruošti rekomendacines
vienkartinių ir daugkartinių pakuočių elektronines apskaitos
formas. Tai ūkio subjektams (ypač smulkiems) padėtų išvengti
apskaitos neatitikimų nustatytiems apskaitos reikalavimas.

Neatsižvelgta. Taisyklėse pakankamai detaliai surašyta, kokie
duomenys turėtų būti nurodyti pakuočių apskaitoje. Apskaitos
vykdymo formą (formatą), atsižvelgę į įmonės vykdomos
veiklos specifiką, manome, turėtų pasirinkti patys ūkio subjektai.

5. Projekto 26.1 punkte nustatytą, kad vykdydamas
vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės apskaitą, gamintojas
ir (ar) importuotojas vadovaudamasis gaminamos ir (ar)
įvežamos, ir (ar) išvežamos produkcijos sąrašu, sudaro prekinių
vienetų vienkartinės pakuotės sąrašą, kuriame prie kiekvieno
prekinio vieneto (gaminio) nurodomas jam supakuoti
panaudotos vienkartinės pakuotės pavadinimas, svoris,
tenkantis vienam prekiniam vienetui (tonomis, šeši skaitmenys
po kablelio), rūšis (pagal medžiagą), rūšies kodas pagal
Deklaracijos FR0524 formą, kategorija (prekinė, grupinė,
transporto) ir data, nuo kada iki kada ši prekinio vieneto
pakuotė naudojama įmonėje. Neaišku kaip gali būti sudarytas
prekinių vienetų vienkartinės pakuotės sąrašas vienkartiniams
maišeliams naudojamiems prekėms ar produktams įsidėti
prekybos salėje.

Atsižvelgta iš dalies. Įsakymo projektas papildytas nuostata,
numatančia, kad :
„56. Jei gamintojo ir (ar) importuotojo įmonėje skaičiuojamas
sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui
panaudotas medžiagas, Taisyklių 26.2 ir 28.2 papunkčiuose
nurodyti pakuotės kiekiai pagal Taisyklių 23.2 papunktyje
nurodytas medžiagas ir kategoriją (prekinė, grupinė, transporto)
apskaičiuojami vadovaujantis sunaudotų medžiagų balanso
duomenimis (šiuo atveju sudaryti Taisyklių 26.1 ir 28.1
papunkčiuose nurodytus prekinių vienetų sąrašus nebūtina).“

Lietuvos
1. <...> įsakymo projekto nuostatos, susijusios su pakuočių
Respublikos
ūkio ženklinimu, turėtų būti taikomos ir pakuočių komponentams
ministerija
bei transporto pakuotėms.
2015-11-02
Nr.
(26.19-81)-3-5829

Neatsižvelgta. Manome, kad pakuočių ženklinimas, nurodant
joms pagaminti panaudotų medžiagų prigimtį, aktualus
vartotojams, besirūpinantiems, kokios medžiagose supakuoti
produktai (ypač aktualu maisto produktams), ir rūšiuojantiems
atliekas. Pažymėtina, kad rūšiuodami pakuočių atliekas,
vartotojai paprastai neatskiria pakuočių nuo jų komponentų ir į
rūšiavimo konteinerį meta visą pakuotę su jos komponentais.
Atsižvelgiant į tai, kad transporto pakuotės vartotojams paprastai
nepatiekiamos, ir nesiekiant didinti administracinę naštą ūkio
subjektams, projekte siūloma, numatyti, kad pakuočių
komponentų ir transporto pakuočių ženklinimas pagal Pakuočių
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ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus nėra
privalomas.
2. <...> siūlytų įvertinti ir Nacionalinės tabako gamintojų Atsižvelgta. Įvertinus suinteresuotų institucijų pasiūlymus,
asociacijos siūlymus.
projektas papildomas nuostata, numatančia pereinamąjį vienerių
metų laikotarpį reikalavimui ženklinti pakuotes pagal Pakuočių
ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Be to,
atsižvelgiant į Nacionalinės tabako gamintojų asociacijos
pateiktą informaciją, projekte siūloma numatyti, kad tabako
gaminių pakuotes leidžiama ženklinti tik ant grupinės šių
gaminių pakuotės.
Aplinkos apsaugos
agentūra
2015-11-03
Nr.
(3.1)-A4-12230

1. Manome, kad būtų tikslinga 22 punktą sakinio gale papildyti Atsižvelgta.
tekstu „nepriklausomai nuo rinkai tiekiamo pakuočių kiekio“.
Toks poreikis kyla dėl labai dažnai įmonių užduodamo
klausimo, ar privalo įmonės vykdyti pakuočių apskaitą tuo
atveju, jei rinkai per metus tiekiama mažiau nei 0,5 tonos
gaminių pripildytų pakuočių, t. y. kai nėra prievolės mokėti
mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis.
2. 33.2 papunkčio vienuose papunkčiuose reikalaujama
nurodyti pakuočių kiekį tonomis ir vienetais, kituose – tik
tonomis. Manome, kad vienkartinių pakuočių, už kurias
imamas užstatas, kiekis visoje pakuočių apskaitoje turi būti
nurodomas tonomis ir vienetais, o kitų pakuočių tik tonomis.

3. Supakuotus gaminius rinkai tiekia tūkstančiai įmonių, todėl
pakuočių apskaita apima didelius duomenų srautus, kurių
teikimas ir tvarkymas turėtų būti vykdomi naudojant
šiuolaikines informacinių technologijų priemones. Duomenys
neturėtų būti teikiami raštu, kaip tai 55 ir 56 punktuose
nurodyta daryti vienkartinės/daugkartinės pakuotės sistemos
užstato administratoriui (toliau – Administratorius), teikiant
Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) 37.2 ir 43.2

Atsižvelgta iš dalies. Nustatyta, kad vienkartinių pakuočių, už
kurias imamas užstatas, kiekis visoje pakuočių apskaitos
grandinėje turi būti nurodomas tonomis ir vienetais, išskyrus
pardavėjų vykdomą tokių pakuočių apskaitą: netikslinga
įpareigoti pardavėjus sverti priimtas pakuočių atliekas ar pateikti
tuos pačius duomenis, kuriuos pardavėjai gaus iš užstato už
vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus – tai sukurtų
papildomą neproporcingą administracinę naštą pardavėjams.
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papunkčiuose išvardintą informaciją. Siūlome šiuos problemos
sprendimo būdus:
1) dėl 37.2.1 ir 43.2.1 papunkčiuose nurodytų duomenų
teikimo:
Reikėtų pakeisti mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės
atliekomis deklaracijos formą FR0524, papildant ją
reikalavimu pateikti trūkstamą informaciją, nurodytą 37.2.1 ir
43.2.1 papunkčiuose. Šiuo atveju Administratoriui nereikėtų
teikti Agentūrai minėtuose punktuose nurodytų duomenų,
kadangi Agentūrai FR0524 deklaracijų duomenų bazės
duomenys yra prieinami per Aplinkos ministerijos
administruojamą informacinę sistemą IKS. Be to, FR0524
deklaracija apima informaciją, kuri leistų nors iš dalies
patikrinti 37.2.1 ir 43.2.1 papunkčiuose nurodytų duomenų
teisingumą;
2) dėl 43.2.2, 43.2.4, 43.2.6 ir 43.2.7 papunkčiuose nurodytų
duomenų rinkimo ir teikimo:
Šiuose punktuose iš Administratoriaus reikalaujama vykdyti
pakuočių atliekų apskaitą, kurią jis privalo vykdyti ir pagal kitą
teisės aktą – Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir
ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas LR aplinkos ministro
2011-05-03 įsakymu Nr. D1-367. Pagal Taisyklių projekto 46
punkto nuostatą Administratorius privalo priimti pakuotes iš
pakuočių pardavėjų, t.y. vykdo atliekų surinkimo veiklą, todėl
turi vykdyti atliekų tvarkymo apskaitą, kuri apima aukščiau
nurodytuose punktuose išvardintą informaciją. Siekiant
sumažinti įmonėms administracinę naštą, siūlome šiuos
punktus iš Taisyklių projekto išbraukti, o atskirame punkte
nurodyti, kad iš pakuočių pardavėjų surinktų pakuočių atliekų
apskaitą Administratorius turi vykdyti pagal Atliekų
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles.
Agentūrai šių duomenų Administratoriui teikti nereikėtų, nes
jie yra kaupiami AIVIKS informacinės sistemos ASTA
posistemyje, kurio duomenys Agentūrai yra prieinami.
3) dėl 37.2.2, 37.2.3, 37.2.4, 37.2.5, 37.2.6, 37.2.7, 43.2.3 ir

1) Neatsižvelgta. Užstato sistemų administratoriai nėra
mokesčio deklaracijų FR0524 teikėjai. Minėtas deklaracijas
teikia tik gamintojai ir importuotojai. Patvirtinus projekte
siūlomus pakeitimus, bus tikslinama mokesčio deklaracijos
FR0524 forma, papildant ją laukeliais, kuriuose bus nurodomi
33.2.1-33.2.3 papunkčiuose ir 41.2.1-41.2.2 papunkčiuose
nurodyti duomenys. Be to, atliekant kryžminę 33.2.1-33.2.3,
41.2.1-41.2.2 papunkčiuose ir 37.2.1, 43.2.1 papunkčiuose
nurodytų duomenų patikrą (lyginant gamintojų, importuotojų ir
užstato sistemos administratorių atitinkamus duomenis) bus
galimybė įsitikinti pateiktų duomenų teisingumu.
2) Neatsižvelgta. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir
ataskaitų teikimo taisyklėse nenumatyta tvarkomas atliekas
apskaityti ne tik tonomis, bet ir vienetais.
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43.2.5 papunkčiuose nurodytų duomenų teikimo:
 37.2.2, 37.2.4, 37.2.6 ir 37.2.7 papunkčiuose
nurodytus duomenis Administratorius Agentūrai turėtų pateikti
el. būdu, suderinęs su duomenų gavėju duomenų pateikimo
formatą;
 37.2.3 ir 37.2.5 papunkčiuose nurodytų rodiklių
Administratorius negalės paskaičiuoti, jei šalyje bus daugiau
nei vienas Administratorius, nes jis žinos tik „savo“ gamintojų
ir importuotojų, o ne visą, kaip yra reikalaujama šiame punkte,
šalies rinkai patiektą pakuočių kiekį. Be to, siūlome
nereikalauti iš Administratoriaus teikti rodiklius, kurių
teisingumo Agentūra negali patikrinti, arba gali apskaičiuoti
pati;
 43.2.3 ir 43.2.5 papunkčiuose nurodytų rodiklių
siūlome atsisakyti, nes Agentūra juos galės paskaičiuoti pati, jei
FR0524 deklaracijos forma bus papildyta reikalavimu pateikti
37.2.1 ir 43.2.1 papunkčiuose nurodytus duomenis.
Nepapildžius deklaracijos, rodiklio paskaičiavimo teisingumo
Agentūra įvertinti negalės.

3) Atsižvelgta. Projekte 54 ir 55 punktai papildyti nuostata, kad
užstato sistemų administratoriai 37.2 ir 43.2 papunkčiuose
nurodytus duomenis Aplinkos apsaugos agentūrai teikia
elektroniniu būdu suderinę su duomenų gavėju duomenų
pateikimo formatą. Atsisakoma 37.2.3, 37.2.5, 43.2.3 ir 43.2.5
papunkčiuose nurodytų nuostatų.

4. 37.2 ir 43.2 papunkčiuose Administratorius įpareigojamas Atsižvelgta. Atsisakyta šių nuostatų.
vykdyti tik įvežtų (importuotų) ir patiektų rinkai vienkartinių ir
daugkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą
apskaitą, t. y. nėra papunkčių, kuriuose būtų įvardinama
būtinybė vykdyti pagamintiems gaminiams supakuoti
sunaudotos pakuotės apskaitą. Atkreipiame dėmesį, kad 37.2.3
ir 43.2.3 papunkčiuose reikalaujama apskaičiuoti rodiklius
pagal visą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektą
pakuočių kiekį.
5. Siūlome papildyti 43.1 papunktį nurodant, kad esant daugiau
nei vienam užstato už vienkartines pakuotes sistemos
administratoriui, vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma
imti užstatą, sąrašą sudaro Aplinkos apsaugos agentūra pagal
užstato už vienkartines pakuotes administratorių pateiktus
sąrašus. Užstato administratoriai iki 2016 m. sausio 17 d. turi

Atsižvelgta iš dalies. Šią informaciją užstato sistemos
administratoriai kaups bet kokiu atveju (dėl praktinės būtinybės).
Todėl, manome, netikslinga nustatyti įpareigojimą tokią
informaciją kaupti ir valstybės institucijai, taip nustatant jai
papildomą administracinę naštą. Be to, tokią informaciją
(sąrašus) viešai skelbia ir kitų šalių užstato sistemos
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Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti sąrašus, o papildžius
sąrašus naujų pakuočių rūšimis, ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas pateikti šią informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai.
Aplinkos apsaugos agentūra privalo viešai skelbti sudarytą
sąrašą savo internetinėje svetainėje ir esant pasikeitimams, ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų paskelbti atnaujintą sąrašą.

administratoriai. Todėl, manome, vertėtų vadovautis šia kitų
šalių patirtimi. Projekto nuostatos patikslintos papildant
Taisyklių 45 punktą reikalavimu, kad užstato už vienkartines
pakuotes sistemos administratorius Taisyklių 43.1 papunktyje
nurodyto sąrašo skelbimo savo interneto svetainėje nuorodą
pateiktų Aplinkos apsaugos agentūrai, o Aplinkos apsaugos
agentūra šią informaciją skelbtų savo interneto svetainėje.

6. 55 punkte numatyta, kad Administratorius kiekvienais metais Atsižvelgta. Minėtos nuostatos patikslintos nurodant, kad
turi Agentūrai raštu iki einamųjų metų kovo 1 d. pateikti pateikiami suvestiniai praėjusių kalendorinių metų duomenys.
Taisyklių projekto 37.2 papunktyje nurodytus praėjusių
kalendorinių metų duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad
Projekto 37.2 papunktyje išvardinti tik duomenys, kurie privalo
būti apskaityti, tačiau nėra aišku, ar Agentūrai turi būti pateiki
kiekvieno mėnesio apskaičiuoti duomenys, ar suvestiniai
mokestinio laikotarpio gamintojo ir (ar) importuotojo pakuočių
apskaitos duomenys. Nurodyta pastaba taikoma ir dėl Taisyklių
projekto 56 punkto.
7. Taisyklių projekto 11 punkte nurodyta, kad gamintojai ir
importuotojai privalo užtikrinti, kad jų tiekiamų Lietuvos
Respublikos vidaus rinkai gaminių pakuotės būtų ženklinamos
Taisyklių nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo
2016 m. vasario 1 d. įsigalios Užstato už vienkartines pakuotes
sistemos taikymą nurodančio ženklo formos ir vienkartinių
pakuočių ženklinimo šiuo ženklu tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. liepos 1 d.
įsakymu Nr. D1-518 ,,Dėl Užstato už vienkartines pakuotes
sistemos taikymą nurodančio ženklo formos ir vienkartinių
pakuočių ženklinimo šiuo ženklu tvarkos aprašo patvirtinimo”,
kuriame numatyti papildomi reikalavimai vienkartinių
pakuočių ženklinimui. Todėl siūlau papildyti Taisyklių projekto
11 punktą, kad pakuotės turi būti paženklintos ne tik Taisyklių
nustatyta tvarka, bet ir vienkartinių pakuočių, už kurias imamas
užstatas, turi atitikti nurodytą tvarkos aprašą.
Lietuvos

Neatsižvelgta. Manome, kad nuostatos, nurodančios, kad
pakuotės ženklinamos ir pagal kitų teisės aktų reikalavimus, yra
perteklinės. Priešingu atveju, reikėtų nurodyti visus teisės aktus,
numatančius pareigą nurodyti atitinkamą informaciją ant
pakuočių (pvz., reikėtų nurodyti Prekių ženklinimo ir kainų
nurodymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Prekių
ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“).

<...> Taisyklėse turėtų būti nustatyta, jog Taisyklių nuostatos Atsižvelgta. Projektas papildytas nuostata, numatančia, kad:
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pramonininkų
dėl privalomo pakuočių ženklinimo nurodant pakuotei „3. Gaminius, supakuotus į pakuotę, kuri nėra paženklinta pagal
konfederacija
pagaminti naudotas medžiagas, įsigalios ne anksčiau kaip 2017 šiuo įsakymu tvirtinamų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo
2015-10-19 Nr. 501 m. sausio 1 d.
taisyklių IV skyriaus reikalavimus, galima tiekti Lietuvos
Respublikos vidaus rinkai, platinti ir parduoti ne ilgiau kaip iki
2017 m. sausio 1 d.“
VšĮ
„Pakuočių
tvarkymo
organizacija“
2015-10-20 Nr. S327

1. Šiuo projektu keičiama pakuočių ženklinimo tvarka
supakuotų
gaminių
gamintojams
ir
importuotojams
nesuteikiant pereinamojo laikotarpio pakeisti esamą
ženklinimą. <...> Prašome nustatyti protingą įsigaliojimo
terminą IV projekto skyriui („Ženklinimas“).

Atsižvelgta. Projektas papildytas nuostata, numatančia, kad:
„3. Gaminius, supakuotus į pakuotę, kuri nėra paženklinta pagal
šiuo įsakymu tvirtinamų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo
taisyklių IV skyriaus reikalavimus, galima tiekti Lietuvos
Respublikos vidaus rinkai, platinti ir parduoti ne ilgiau kaip iki
2017 m. sausio 1 d.“

2. Projekto 30 punkte pateiktas pakartotinio naudojimo
pavyzdys dėl medinių padėklų naudojimo. Siūlome taisyklėse
pateikti papildomą pavyzdį, kaip įmonės turi apskaityti
medinius padėklus, jeigu įmonė įsigijo prekes ant medinių
padėklų ir padėklus naudoja tolimesnėje savo veikloje (t. y.
negrąžina ankstesniam savininkui). Kaip tokie padėklai turi
būti apskaitomi naujojo savininko apskaitoje ir ar šis asmuo
turi mokėti mokestį už aplinkos teršimą, jeigu tokius padėklus
išleidžia užpildytus į Lietuvos Respublikos vidaus rinką. Taip
pat ar įmonė gali išleisti į rinką medinius padėklus, jų
nesusigrąžinti, tačiau įsigyti iš kito tiekėjo naudotus padėklus ir
apskaityti kaip pakartotinį naudojimą.

Atsižvelgta iš dalies. Projektas papildomas nuostata:
„23.9. Pakuotės, kurios skirtos naudoti ir naudojamos
pakartotinai be pradinio apdirbimo (pavyzdžiui, mediniai
padėklai), privalo būti apskaitomos kaip daugkartinės pakuotės.
Išpakavus tokias iš gamintojų ir (ar) importuotojų gautas
gaminių pripildytas daugkartines pakuotes, jos turi būti
sugrąžintos šias pakuotes perleidusiems gamintojams ir (ar)
importuotojams, jei sutartiniais pagrindais nesusitarta kitaip.“
Be to, projekto 31 punkte nurodyta, kad :
„31. Gamintojo ir (ar) importuotojo Lietuvos Respublikos
teritorijoje iš kitų asmenų įsigyta naudota daugkartinė pakuotė
laikoma susigrąžinta iš Lietuvos rinkos (ir duomenys apie šią
pakuotę įtraukiami į Taisyklių 30 punkte nurodytą susigrąžintų iš
Lietuvos Respublikos vidaus rinkos daugkartinių pakuočių
apskaitą), jei gamintojas ir (ar) importuotojas ją vėl naudoja
produkcijai (prekėms) supakuoti“

VšĮ „Žaliasis taškas“ 1. <...> sąvoka „kombinuota pakuotė“ <...> apibrėžiama ir
2015-10-20
Taisyklių 5.2 punkte <...> sąvokos apibrėžimas nėra
Nr. SR-15-95
pakankamai aiškus ir gali būti traktuojamas dviprasmiškai.
<...> prašome Taisyklėse pateikti pavyzdžius ar pan., kurie
sudarytų galimybes tinkamai klasifikuoti kombinuotąsias
pakuotes.

Neatsižvelgta. Kombinuotos pakuotės sąvoka perkelta
įgyvendinant 1997 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimo
nustatančio pakuočių medžiagų identifikavimo sistemą pagal l
Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir
pakuočių atliekų nuostatas. Kombinuotų pakuočių pavyzdžių
sąrašo šis ar kiti pakuočių atliekų tvarkymą reglamentuojantys
Europos Sąjungos teisės aktai nenumato. Todėl minėto
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pavyzdžių sąrašo nustatymas, manome, išplėstų aukštesnės
teisinės galios teisės akto nuostatą.
2. <...> prašome Taisyklėse įtvirtinti atitinkamas nuostatas, ar Atsižvelgta iš dalies. Projektas papildytas nuostata:
pateikti pavyzdžius, pagal kuriuos būtų aišku, kaip tinkamai „23.8. pakuotės svoris apskaitomas atskirai nurodant pakuotės
apskaityti pakuotės komponentus.
svorį neskaičiuojant jos dalių svorio ir atskirai nurodant pakuotės
dalių svorį;“
3. <...> siūlome Taisyklių 14 punktą patikslinti ir sudaryti Neatsižvelgta. Manome, kad pakuočių ženklinimas, nurodant
galimybę žymėti pakuotes vienu iš nurodytų būdų.
joms pagaminti panaudotų medžiagų prigimtį, aktualus
vartotojams, besirūpinantiems, kokiose medžiagose yra
supakuoti produktai (ypač aktualu maisto produktams), ir
rūšiuojantiems atliekas. Vartotojams įprastas, atpažįstamas ir
lengviau suprantamas dabar nustatytas pakuočių ženklinimas,
kuomet nurodant pakuotei pagaminti panaudotą medžiagą
pateikiamas tiek raidinis sutrumpinimas, tiek skaitinis kodas. Be
to, kitose šalyse pakuotės paprastai taip pat ženklinamos
nurodant ir raidinį sutrumpinimą, ir skaitinį kodą. Atsižvelgiant į
tai, kas išdėstyta, manytina, kad turėtų likti dabartinė pakuočių
ženklinimo tvarka: nurodant pakuotei pagaminti panaudotas
medžiagas pateikiamas tiek raidinis sutrumpinimas (jei toks yra),
tiek skaitinis kodas; jei pakuotės medžiagai raidinis
sutrumpinimas Taisyklių 1 priede nurodytoje pakuočių
ženklinimo sistemoje nepateiktas – pateikiamas tik skaitinis
kodas.
4. <...> manome, kad Taisyklėse neturėtų būti trumpinami Atsižvelgta.
apskaitos vykdymo terminai ir turėtų būti numatyta galimybė
apskaitą vykdyti ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius.
5. Siūlome patikslinti Taisykles ir išvis atsisakyti reikalavimo Atsižvelgta.
nurodyti „iki kada prekinio vieneto pakuotė naudojama
įmonėje“ arba patikslinti šį reikalavimą taip, kad būtų aišku,
jog minėti duomenys prekinių vienetų vienkartinės pakuotės
sąraše pateikiami tuomet, kai atitinkama yra išimama iš
apyvartos.
6. Pagal Taisyklių 26.1 punktą <...> sudaro prekinių vienetų Atsižvelgta iš dalies. Įsakymo projektas papildytas nuostata,
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vienkartinės pakuotės
sąrašą <...> Jeigu pakuotę
vienareikšmiškai pririšame prie tik prie prekinio vieneto, tampa
visiškai neaiški plastikinių maišelių, kurie yra skirti prekėms
pakuoti pardavimo vietose, apskaita. Kaip juos reikės
apskaityti, jei plastikiniame maišelyje atsidurs skirtingas
prekinių vienetų skaičius.

numatančia, kad:
„56. Jei gamintojo ir (ar) importuotojo įmonėje skaičiuojamas
sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui
panaudotas medžiagas, Taisyklių 26.2 ir 28.2 papunkčiuose
nurodyti pakuotės kiekiai pagal Taisyklių 23.2 papunktyje
nurodytas medžiagas ir kategoriją (prekinė, grupinė, transporto)
apskaičiuojami vadovaujantis sunaudotų medžiagų balanso
duomenimis (šiuo atveju sudaryti Taisyklių 26.1 ir 28.1
papunkčiuose nurodytus prekinių vienetų sąrašus nebūtina).“

7. Pagal Taisyklių 26.1 punktą (analogiškai 24.1, 28.1 ir kt.
punktai) reikalaujama, kad jog prekinių vienetų sąrašas turi būti
papildytas „nauju prekiniu vienetu, aprašant jo vienkartinę
pakuotę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pagaminimo
ar įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją dienos“. <...>
siekiant aiškumo bei galimybės užtikrinti praktinį Taisyklių
reikalavimų laikymąsi, siūlome Taisyklių 26.1 punkte
(analogiškai 24.1, 28.1 ir kt. punktai) aiškiau apibrėžti
terminus, nuo kurių skaičiuojamos 5 darbo dienos bei numatyti
galimybę transporto pakuotę apskaityti pagal vežimo ar kt.
dokumentus, o ne „pririšant“ ją prie prekinio vieneto.

Atsižvelgta iš dalies. Patikslinti atitinkami punktai, nurodant,
prekinių vienetų sąrašas papildomas nauju prekiniu vienetu, „ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo tiekimo Lietuvos
Respublikos rinkai ar išvežimo (eksporto) dienos“. Be to,
projektas papildomas nuostatomis, numatančiomis, kad:
„56. Jei gamintojo ir (ar) importuotojo įmonėje skaičiuojamas
sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui
panaudotas medžiagas, Taisyklių 26.2 ir 28.2 papunkčiuose
nurodyti pakuotės kiekiai pagal Taisyklių 23.2 papunktyje
nurodytas medžiagas ir kategoriją (prekinė, grupinė, transporto)
apskaičiuojami vadovaujantis sunaudotų medžiagų balanso
duomenimis (šiuo atveju sudaryti Taisyklių 26.1 ir 28.1
papunkčiuose nurodytus prekinių vienetų sąrašus nebūtina).
57. Jei Taisyklių 26.1 ir 28.1 papunkčiuose nurodyti prekinių
vienetų sąrašai nesudaromi, kaip numatyta Taisyklių 56 punkte,
apskaičiuojant tiektą Lietuvos rinkai ar išvežtą (eksportuotą)
transporto (tretinės) pakuotės kiekį vadovaujamasi sunaudotų
medžiagų
balanso
duomenimis,
pirkimo–pardavimo
dokumentuose, prekių įvežimo (importo) ir išvežimo (eksporto)
iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo
dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose
pakuočių buvimą ir judėjimą.
58. Gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie buhalterinės apskaitos
dokumentuose nurodo Lietuvos rinkai tiekiamos pakuotės
vieneto svorį, gali nepildyti Taisyklių 26.1 ir 28.1 papunkčiuose
nurodytų prekinių vienetų sąrašų. Jei buhalterinė apskaita
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vykdoma elektroniniu būdu, aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus,
pakuotės vienetų svorį patvirtinantys buhalterinės apskaitos
dokumentai turi būti pateikiami popierine forma.“
8. <...> Nebūtinai ant padėklo ateina tik viena konkreti prekė,
dažnas atvejis, kai ant paletės užkraunama kelios skirtingos
prekės, tokiu pačiu principu prekės tiekiamos ir vietos
pirkėjams, tačiau susigrąžinimas iš pirkėjų atliekamas padėklų
vienetais, ko rezultate gali atsirasti ganėtinai reikšmingi
skirtumai tarp pakuotės išleidimo ir susigrąžinimo.

Neatsižvelgta. Projekte nurodyta, kad daugkartinių pakuočių
apskaita vykdoma remiantis šių pakuočių realizuotos
produkcijos (prekių) apyvartos duomenimis. Atsižvelgusi į savo
veiklos specifiką ir vadovaudamasi bendraisiais Pakuočių ir
pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytais pakuočių
apskaitos reikalavimais, įmonė pasitvirtina įmonėje vykdomos
pakuočių apskaitos tvarką. Pvz., pagal šią tvarką gali būti
atliekami keli kontroliniai tokių pačių pakuočių (naudojamų
prekėms (prekiniams vienetams), jų siuntoms supakuoti)
svėrimai ir iš šių svėrimo duomenų apskaičiuojamas vidutinis
atitinkamos pakuotės svoris, tenkantis (vidutiniškai) atitinkamam
prekinių vienetų skaičiui (ir šis vidutinis svoris, tenkantis
atitinkamam prekinių vienetų skaičiui naudojamas pakuočių
apskaitoje – nebūtina kaskart atlikti kiekvienos prekių (prekinių
vienetų) siuntos svėrimą).

9. Nesuprantama, kokiu tikslu Taisyklėse siūloma įtvirtinti
reikalavimą apskaitoje nurodyti ne tik importuotą, išleistą į
vidaus rinką, eksportuotą pakuočių kiekį, bet dar ir pateikti
nerealizuotos pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio
ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje (26.2.7 ir 26.2.8
punktai), taip pat nėra suprantama sąvoka „nerealizuotas“ t. y.
ar tai reiškia kiekis, kuris nebuvo patiektas Lietuvos vidaus
rinkai, ar kiekis, kuris nebuvo eksportuotas ar pan.?; Taisyklių
26.2.1 punkte <...> nėra aišku, kokie gaminiai, t. y. pagaminti
Lietuvoje ar ir užsienio šalyse, turimi omeny; <...> pagal
siūlomas formuluotes galima suprasti, kad pagal 26.2.6 punktą
apskaitomi duomenys turi apimti ir tuos duomenis, kurie
apskaitomi pagal 26.2.5 punktą; taip pat <...> nėra pakankamai
aišku, ką reiškia 26.2.5 punkte vartojama sąvoka „reeksportas“.
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, siūlome Taisyklių 26.2

Atsižvelgta iš dalies. Manome, kad norint gauti (apskaičiuoti)
gaminiams pakuoti panaudotų pakuočių balansą, turėtų būti
apskaičiuojamas ir pakuočių apskaitoje nurodomas nerealizuotų
pakuočių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.
Projekte patikslintas, nurodant, kokia pakuotė laikoma
nerealizuota (<...> nerealizuotos, t. y. Lietuvos Respublikos
teritorijoje pagamintos ar įvežtos (importuotos), bet neperleistos
kitam asmeniui, nesunaudotos savoms reikmėms ar neišvežtos
(neeksportuotos) <...>), atsisakyta 26.2.5 punkto nuostatos, taip
pat patikslintos 26.2.1 ir 26.2.6 (patikslintam projekto variante –
26.2.3) papunkčių nuostatos.
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punkte atsisakyti perteklinių apskaitos reikalavimų (26.2.7 ir
26.2.8 punktai) bei aiškiau apibrėžti reikalavimus apskaitos
duomenims (26.2.1, 26.2.5 ir 26.2.6 punktai).
Lietuvos
komunalininkų ir
atliekų tvarkytojų
asociacija
2015-10-19

1. Taisyklių 5.8 punkte pateikta sąvoka „uždara ir valdoma
grandinė“. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ji nėra aiški ir
suprantama
ir
Taisyklėse
aiškesnio
šios
sąvokos
reglamentavimo nėra pateikta, todėl kyla klausimai: kaip
atskiriama sistema, kurioje pakuotės cirkuliuoja kontroliuojant
jų pakartotinį naudojimą bei paskirstymą, nuo kitos sistemos,
kurioje jos cirkuliuoja. Siūlytume reglamentuoti aiškiau.

Neatsižvelgta. Sąvoka perkelta iš 2009 m. kovo 24 d. Komisijos
sprendimo Nr. 2009/292/EB, kuriuo nustatomos leidžiančių
nukrypti nuostatų, taikomų sunkiųjų metalų koncentracijos
plastikinėse dėžėse ir plastikiniuose padėkluose lygiui,
nustatytam Direktyvoje 94/62/EB pakuočių ir pakuočių atliekų,
sąlygos.

2. Taisyklių 8 punkte nurodytos išimtys, kam netaikomi 7 Neatsižvelgta. Toks reikalavimas turėtų būti numatytas
punkte nurodyti reikalavimai. Kadangi šiame punkte nėra kenksmingų medžiagų kiekio pakuotėse kontrolės tvarkoje, kurią
pasakyta, ar tos pakuotės, kurioms netaikomi 7 punkto tvirtina ūkio ministras.
reikalavimai turi specialų žymėjimą, kyla klausimas, kaip jas
reikėtų atskirti rinkoje, kad šių pakuočių atliekos būtų tinkamai
sutvarkytos.
3. Siekiant, kad būtų kuo mažiau interpretacijų, siūlome Atsižvelgta.
patikslinti Taisyklių 26.1 punktą vietoj „nuo kada iki kada“,
nurodyti kokia data yra laikoma prekinio vieneto pakuotė
naudojama įmonėje pradžia ir pabaiga (pvz. ar kai pakuotė
įsigyjama ir atitinkamai, kai supakuojamas gaminys ar, kai
supakuotas gaminys realizuojamas).
4. Siūlome Taisyklių 25, 27,42, 44 punktų antrąjį ir trečiąjį
sakinius išdėstyti taip: „Kiekvieno praėjusio kalendorinio
mėnesio duomenys suskaičiuojami atskirai (iš naujo) ne vėliau
kaip iki einamojo kalendorinio mėnesio paskutinės darbo
dienos. Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip
iki einamojo kalendorinio mėnesio paskutinės darbo dienos
suskaičiuojami suvestiniai mokestinio laikotarpio duomenys.“.
Taisyklėse siūlomas 5 darbo dienų laikotarpis yra per trumpas
duomenų suskaičiavimui.

Atsižvelgta iš dalies. Atsižvelgiant į suinteresuotų institucijų
pasiūlymus, minėti punktai patikslinti taip:
„Kiekvieno praėjusio kalendorinio ketvirčio duomenys
suskaičiuojami atskirai (iš naujo) ne vėliau kaip iki kito ketvirčio
pirmo mėnesio 25 dienos. Pasibaigus kalendoriniams metams,
bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų pirmo mėnesio 25
dienos suskaičiuojami suvestiniai kalendorinių metų duomenys.“

5. Siekiant aiškumo, siūlome patikslinti 30 punktą, nurodant, Atsižvelgta iš dalies. Atsisakyta nuostatų, kuriose minimas
kas yra „pakuočių realizuotos produkcijos (prekių) apyvartos reeksportas. Projekte patikslintas, nurodant, kokia pakuotė
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duomenys“, arba šią sąvoką apibrėžti atskirai. Taip pat laikoma nerealizuota (<...> nerealizuotos, t. y. Lietuvos
siūlytumėme apibrėžti sąvokas: „reeksportas“ ir „nuomojama Respublikos teritorijoje pagamintos ar įvežtos (importuotos), bet
pakuotė“.
neperleistos kitam asmeniui, nesunaudotos savoms reikmėms ar
neišvežtos (neeksportuotos) <...>). Sąvoka „pakuotė“ apibrėžta
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 21 d.
Lietuvių kalbos žodyne apibrėžta, ką reiškia terminas „nuomoti“
(pagal susitarimą perleisti (ar paimti) ką laikinai naudotis už tam
tikrą atlyginimą). Atsižvelgiant į tai, manytina, kad Pakuočių ir
pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse nebūtina apibrėžti sąvoką
„nuomojama pakuotė“.
Vilniaus RAAD
2015-10-

23.4 netikslinga apskaitoje atskirti sunaudotas savo reikmėm ir
perleistas kitam asmeniui (Lietuvoje) pakuotes, kadangi abiem
atvejais tai yra išleidimas į LR vidaus rinką, o apskaitymas
atskirai tik padidina biurokratinę naštą.

Neatsižvelgta. Reikalavimai savoms reikmėms sunaudotų
pakuočių atliekų tvarkymui ir kitiems asmenims perleistų
pakuočių atliekų tvarkymui: nemaža dalis kitiems asmenims
perleistų
pakuočių
atliekų
patenka
į
savivaldybių
organizuojamas komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir šių
pakuočių atliekų tvarkymas organizuojamas kolektyviai (per
licencijuotas gamintojų ir importuotojų organizacijas), kuomet
savoms sunaudotų pakuočių atliekos nepatenka į komunalinių
atliekų srautą ir šių pakuočių atliekų tvarkymą gamintojas,
importuotojas gali tvarkyti (organizuoti tvarkymą) individualiai.
Be to, gamintojai ir (ar) importuotojai, išpakavę ir savo
reikmėms sunaudoję pasigamintus ar įsivežtus supakuotus
gaminius (t. y. pakuotes sunaudoję savo reikmėms), laikytini po
šių gaminių išpakavimo susidariusių pakuočių atliekų turėtojais.
Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 ir
9 dalių nuostatomis, atliekų turėtojas visas susidariusias atliekas
privalo perduoti atliekų tvarkytojui (arba gali atliekas tvarkyti
pats, jei jam teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė tvarkyti
tokias atliekas) ir turėti atliekų perdavimą patvirtinantį
dokumentą. Atsižvelgiant į tai, parengtame ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybei pateiktame Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 „Dėl
apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar)
perdirbimo užduočių patvirtinimo“ pakeitimo projekte nurodyta,
kad savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų sutvarkymo
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(įskaitant perdavimą naudoti pakartotinai) užduotis – 100 proc.
Informuojame, kad priėmus minėtų teisės aktų projektų
pakeitimus, bus keičiami įgyvendinamieji, kiti su šiais
pakeitimais susiję teisės aktai, įskaitant mokesčio už aplinkos
teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos ir jos
pildymo taisykles.
25, 27. reikalavimas pakuotes apskaityti kas mėnesį ir dar (iš
naujo) netikslingas ir neduoda jokios realios naudos nei
gamintojams importuotojams nei kontrolę vykdančioms
institucijoms, nes toks skaičiavimas tik padidina klaidų
tikimybę, naudojami papildomi resursai. Mokestinis laikotarpis
yra kalendoriniai metai, todėl svarbiausia, kad galutinius
suminius apskaitos duomenis įmonės turėtų mokestiniam
laikotarpiui pasibaigus.

Atsižvelgta iš dalies. Atsižvelgiant į suinteresuotų institucijų
pasiūlymus, projekte nustatyta, kad atitinkamai pakuočių
apskaitos duomenys apskaitomi „ne rečiau kaip kartą per tris
mėnesius“ (kaip numatyta aktualioje Pakuočių ir pakuočių
atliekų tvarkymo taisyklių redakcijoje).

26.1 Siūlome atsisakyti reikalavimo turėti vienkartinės
(neužstatinės) pakuotės gaminamų/importuojamų gaminių
pakuotės sąrašo, arba palikti jį kaip alternatyvą įmonei rinktis
(tuo atveju, kai tai yra patogiau apskaityti pakuotes pačiai
įmonei pagal turimą sąrašą), kadangi daugeliu atveju
praktiškai yra sudėtinga tokį sąrašą paruošti dėl importuojamų
gaminių gausos bei įvairovės (pvz. smulkios namų apyvokos
arba kanceliarinės prekės) arba kai importuotojas užsako
skirtingus gaminių kiekius arba patys gaminiai gaminami pagal
individualius užsakymus ir jo tiekėjas tas prekes kaskart
pakuoja savo nuožiūra, taigi gamintojas importuotojas negali iš
anksto numatyti kokius gaminius jis importuos ir kokios bei
kiek pakuotės tie gaminiai turės (pvz. individuali baldų, durų,
langų gamyba, įvairios detalės užsakomos remontui).

Atsižvelgta iš dalies. Projektas papildytas nuostatomis,
numatančiomis, kad:
„56. Jei gamintojo ir (ar) importuotojo įmonėje skaičiuojamas
sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui
panaudotas medžiagas, Taisyklių 26.2 ir 28.2 papunkčiuose
nurodyti pakuotės kiekiai pagal Taisyklių 23.2 papunktyje
nurodytas medžiagas ir kategoriją (prekinė, grupinė, transporto)
apskaičiuojami vadovaujantis sunaudotų medžiagų balanso
duomenimis (šiuo atveju sudaryti Taisyklių 26.1 ir 28.1
papunkčiuose nurodytus prekinių vienetų sąrašus nebūtina).
57. Jei Taisyklių 26.1 ir 28.1 papunkčiuose nurodyti prekinių
vienetų sąrašai nesudaromi, kaip numatyta Taisyklių 56 punkte,
apskaičiuojant tiektą Lietuvos rinkai ar išvežtą (eksportuotą)
transporto (tretinės) pakuotės kiekį vadovaujamasi sunaudotų
medžiagų
balanso
duomenimis,
pirkimo–pardavimo
dokumentuose, prekių įvežimo (importo) ir išvežimo (eksporto)
iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo
dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose
pakuočių buvimą ir judėjimą.
58. Gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie buhalterinės apskaitos
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dokumentuose nurodo Lietuvos rinkai tiekiamos pakuotės
vieneto svorį, gali nepildyti Taisyklių 26.1 ir 28.1 papunkčiuose
nurodytų prekinių vienetų sąrašų. Jei buhalterinė apskaita
vykdoma elektroniniu būdu, aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus,
pakuotės vienetų svorį patvirtinantys buhalterinės apskaitos
dokumentai turi būti pateikiami popierine forma.“
VšĮ „Užstatas“
2015-10-28
Nr. 151028-01

1. <...> siūlytina Įsakymo projekto 43 – 44 punktuose nurodyta Atsižvelgta iš dalies. Įvertinus suinteresuotų institucijų
informaciją leisti pateikti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pasiūlymus, nustatyta, kad pakuočių apskaitos duomenys
kalendorinio mėnesio pabaigos.
suskaičiuojami ne vėliau kaip iki (atitinkamai) kito ketvirčio
pirmo mėnesio 25 dienos ar iki kitų kalendorinių metų pirmo
mėnesio 25 dienos.
2. Įsakymo projekto 46 punktas numato, kad pakuočių Atsižvelgta.
pardavėjai iš vartotojų priimtas vienkartinių pakuočių, už
kurias privaloma imti užstatą, atliekas privalo perduoti užstato
už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui, kuriam į
tokias pakuotes supakuotų gaminių gamintojai ir importuotojai
yra pavedę organizuoti užstato už vienkartines pakuotes
sistemą. Visų pirma, Įsakymo projektas nėra skirtas šiems
santykiams reglamentuoti, todėl tai ir neturėtų būti daroma.
Įsakymo projekto 2 punkte nurodyta, kad taisyklės nustato
ribinį leistiną kenksmingų medžiagų kiekį pakuotėse, pakuočių
ženklinimo, pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos ir
atsiskaitymo pagal apskaitos duomenis tvarkas. Tačiau
Įsakymo projekto 46 punktas nėra susijęs nei su viena iš šių
sričių, todėl, manytina, yra šalintinas iš Įsakymo projekto.
3. Įsakymo projekto 47.2 papunktyje nurodyta informacija, Atsižvelgta.
kurią pakuočių pardavėjas turi apskaityti Vienkartinių pakuočių
žurnale. Vienkartinių pakuočių žurnalas gali būti vedamas
popierine arba skaitmenine forma (Įsakymo projekto
53 punktas). Taigi, tuo atveju, jeigu žurnalas vedamas
popierine forma, kiekvieną kartą priėmus pakuotės atlieką
reikėtų įrašyti didelį informacijos kiekį apie pakuotės
pavadinimą, tūrį, rūšį. Tai užimtų laiko bei atsirastų klaidos
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tikimybė. Manytina, kad ši informacija yra perteklinė, todėl
nereikalinga. Tiek administratorius, tiek aplinkos apsaugos
valstybinė kontrolė turėdama tik brūkšninio kodo informaciją,
iš jau anksčiau gamintojų ir (ar) importuotojų parengto sąrašo,
gali nustatyti pavadinimą, tūrį, rūšį. Siūlytina iš Įstatymo
projekto panaikinti 47.2.2., 47.2.3., 47.2.4. papunkčius. 47.2.5.
papunktį siūlytina pakeisti numatant pakuočių pardavėjui
pareigą pateikti informaciją tik apie priimtą kiekį, bet ne svorį
tonomis (nes ši informacija taip pat yra perteklinė). Tokiu būtų
siekiamas rezultatas būtų toks pat, tačiau sumažėtų pakuočių
pardavėjo administracinė (apskaitos rengimo) našta.
Antrinių žaliavų ir 1. Nelieka teisės akte sudėtinės pakuotės. Klausimas, kaip tokia
atliekų surinkėjų,
pakuotė turės būti apskaitoma, ar ji priskirta prie kombinuotos?
perdirbėjų asociacija
2015-10-28
Nr. R-15-10/28

Neatsižvelgta. Pakuotė, sudaryta iš kelių medžiagų (pvz.,
vienam prekiniam vienetui supakuoti panaudotos kelios
pakuotės, kurios lengvai gali būti atskirtos rankomis), turėtų būti
apskaitoma nurodant tikslius kiekvienos rūšies pakuotės
(medžiagos) duomenis. Be to, Europos Sąjungos teisės aktuose
sudėtinės pakuotės sąvoka ir specialieji reikalavimai tokios
pakuotės apskaitai nenustatyti (tik kombinuotai pakuotei, kurią
sudarančios medžiagos negali būti atskirtos rankomis ar
naudojant paprastas fizines priemones).

2. Atsiranda naujas terminas – sistemos administratorius, tačiau Neatsižvelgta. Užstato sistemos administratoriaus terminas
nėra pateikiama jokio šio termino apibrėžimo. Taip pat iš teisės minimas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme. Be to,
akto projekto nėra labai aiškios jo funkcijos.
šiame įstatyme nurodytos ir tokių užstato sistemų
administratorių funkcijos.
3. Teisės akto projekto 25, 27, 29, 42 punktuose nurodyta, kad Atsižvelgta. Atsižvelgiant į suinteresuotų institucijų pasiūlymus,
„...duomenys apskaitomi kas mėnesį...“. Pagal šiuo metu projekte nustatyta, kad atitinkamai pakuočių apskaitos duomenys
galiojančią redakciją, duomenys apskaitomi kas ketvirtį. apskaitomi „ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius“.
Siūlome palikti šiuo metu galiojantį terminą, kas ketvirtį,
kadangi mūsų nuomone šis terminas yra optimalus. Taip pat šio
termino sutrumpinimas padidins administracinę naštą <...>.
4. <...> praktikoje <...> importo/eksporto dokumentai Atsižvelgta iš dalies. Įvertinus suinteresuotų institucijų
buhalterinėje apskaitoje tikrai nebūna suvesti per 5 dienas. pasiūlymus, nustatyta, kad pakuočių apskaitos duomenys
Praktikoje tai būna dažniausiai kito mėnesio 10–15 dienos, suskaičiuojami ne vėliau kaip iki (atitinkamai) kito ketvirčio
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todėl siūlome šį terminą ilginti iki kito 15 mėnesio dienos.

pirmo mėnesio 25 dienos ar iki kitų kalendorinių metų pirmo
mėnesio 25 dienos.

5. 26.1 ir 28.1 punktuose nurodyta „...sudaro prekinių
vienetų...pakuotės sąrašą...“. norime informuoti, kad šį
reikalavimą įvykdyti praktiškai neįmanoma dėl prekinių
vienetų gausos. Įmonėms bus neįmanoma išardyti pakuotes ir
aprašyti jų svorį, be to tie patys gaminiai gali būti kiekvienoje
siuntoje skirtingai supakuoti. Abejojame ar tiekėjas galėtų taip
smulkiai pateikti šią informaciją importuotojui, todėl jam
realiai nebus įmanoma vykdyti apskaitą tinkamai pagal šio
teisės akto projekto reikalavimus.

Atsižvelgta iš dalies. Projektas papildytas nuostatomis,
numatančiomis, kad:
„56. Jei gamintojo ir (ar) importuotojo įmonėje skaičiuojamas
sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui
panaudotas medžiagas, Taisyklių 26.2 ir 28.2 papunkčiuose
nurodyti pakuotės kiekiai pagal Taisyklių 23.2 papunktyje
nurodytas medžiagas ir kategoriją (prekinė, grupinė, transporto)
apskaičiuojami vadovaujantis sunaudotų medžiagų balanso
duomenimis (šiuo atveju sudaryti Taisyklių 26.1 ir 28.1
papunkčiuose nurodytus prekinių vienetų sąrašus nebūtina).
57. Jei Taisyklių 26.1 ir 28.1 papunkčiuose nurodyti prekinių
vienetų sąrašai nesudaromi, kaip numatyta Taisyklių 56 punkte,
apskaičiuojant tiektą Lietuvos rinkai ar išvežtą (eksportuotą)
transporto (tretinės) pakuotės kiekį vadovaujamasi sunaudotų
medžiagų
balanso
duomenimis,
pirkimo–pardavimo
dokumentuose, prekių įvežimo (importo) ir išvežimo (eksporto)
iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo
dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose
pakuočių buvimą ir judėjimą.
58. Gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie buhalterinės apskaitos
dokumentuose nurodo Lietuvos rinkai tiekiamos pakuotės
vieneto svorį, gali nepildyti Taisyklių 26.1 ir 28.1 papunkčiuose
nurodytų prekinių vienetų sąrašų. Jei buhalterinė apskaita
vykdoma elektroniniu būdu, aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus,
pakuotės vienetų svorį patvirtinantys buhalterinės apskaitos
dokumentai turi būti pateikiami popierine forma.“

