DIREKTYVOS 2018/852 IR VALSTYBINIO ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021-2027 METŲ PLANO ATITIKTIES LENTELĖ
2018 m. gegužės 30 d. Europos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m.
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nutarimas Nr. „Dėl Valstybinio atliekų prevencijos ir Direktyvos
perkėlimo
ir
įgyvendinimo lygis

Aliekų tvarkymo įstatymo 7, 26, 341-3429 straipsniai
Pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7, 8, 10, 11 straipsniai
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priedas
Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano
„KETVIRTASIS SKIRSNIS
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO ĮGYVENDINIMAS

Gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo būklė
77. Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai atsakingi už atliekų
surinkimo, vežimo, atliekų apdorojimo sistemos organizavimą ir (ar) dalyvavimą organizuojant
gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo
sistemose, įskaitant šioms veikloms tenkančių išlaidų finansavimą, Vyriausybės nustatytų gaminių ar
pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą ir (ar) Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
nustatyta tvarka nustatyto mokesčio mokėjimą už aplinkos teršimą gaminių ar pakuočių atliekomis,
jeigu nevykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų gaminių ar pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių, visuomenės švietimą atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais, informacijos
apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų
tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir
finansinę atsakomybę už tokią veiklą.
78. Gamintojo atsakomybės principas taikomas tvarkant pakuočių, padangų, akumuliatorių,
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baterijų, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų, automobilių hidraulinių
(tepalinių) amortizatorių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, alyvos atliekas.
Vadovaujantis 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl
tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo (toliau – Vienkartinio plastiko mažinimo
direktyva) nuostatomis, gamintojo atsakomybės principas nuo 2023 m. taikomas tabako gaminių
plastikiniams filtrams, vienkartinėms plastikinėms maisto pakuotėms, gėrimų indeliams ir ne daugiau
kaip trijų litrų talpos tarai, lengviesiems pirkinių maišeliams ir nuo 2024 m. taikomas tam tikriems
vienkartiniams plastikiniams gaminiams (drėgnosios servetėlės, buitinės šluostės, oro balionėliai) ir
žvejybos įrankiams, kurių sudėtyje yra plastiko. Papildomai vienkartinių plastikinių gaminių
gamintojams numatyta pareiga padengti išlaidas, susijusias su šių gaminių šiukšlių, randamų
aplinkoje, ir atliekų (išskyrus servetėles, šluostes, balionėlius), išmestų į viešas surinkimo sistemas,
sutvarkymu. Nuo 2025 m. nustatytas 77 proc. plastikinių butelių atskiro surinkimo perdirbimui
tikslas, nuo 2030 m. – 90 proc. Nuo 2025 m. PET butelių sudėtyje turės būti ne mažiau kaip 25 proc.
perdirbto plastiko ir, nuo 2030 metų plastiko butelių sudėtyje - ne mažiau kaip 30 proc. perdirbto
plastiko.
Siūloma nustatyti gamintojo atsakomybės principą tekstilei, baldams, statybinėms medžiagoms,
maisto produktams.
79. Gamintojo atsakomybės principu pagrįsta gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistema
organizuojama taikant:
79.1. ekonomines priemones (įvestas mokestis už aplinkos teršimą gaminių, tokių kaip
padangos, akumuliatoriai, baterijos (galvaniniai elementai), vidaus degimo variklių degalų, tepalų,
įsiurbiamo oro filtrų, autotransporto priemonių amortizatoriai, ir pakuočių atliekomis, suteikiamos
subsidijos ir dotacijos atliekoms tvarkyti). Siekiant, kad kuo daugiau pakuočių atliekų būtų
perdirbama, nuo 2022 m. taikomi diferencijuoti mokesčio tarifai perdirbamosioms ir
neperdirbamosioms pakuotėms.
79.2. administracines priemones (nustatomos atliekų ar atliekose esančių medžiagų
pakartotinio naudojimo, perdirbimo ar naudojimo užduotys, taikoma užstato sistema gėrimų
pakuotėms, nustatomi draudimai šalinti tam tikras atliekas sąvartyne, tiekimo rinkai apribojimai dėl
pavojingųjų medžiagų naudojimo pakuotėse ar gaminiuose);
79.3. informacines priemones (numatytas ataskaitų teikimas atsakingoms institucijoms,
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gaminių ar jų sudedamųjų dalių, pakuočių ženklinimas, vartotojų ir (ar) gyventojų švietimas ir
informavimas apie pakuočių ir gaminių atliekų tvarkymo poveikį aplinkai ar visuomenės sveikatai,
informavimas apie rūšiuojamojo atliekų surinkimo vietas, atliekų tvarkytojų informavimas apie
gaminių ar jų sudėtinių dalių sudėtį ir pakartotinio panaudojimo, perdirbimo galimybes) ar pirmiau
nurodytų priemonių derinius);
79.4. susitarimai su atsakingomis institucijomis, verslo, mokslo, atstovais, siekiant, užtikrinti
gamintojų ir importuotojų atsakomybę
prieš visuomenę ir žiedinės ekonomikos principo
įgyvendinimas – šie susitarimai ypač svarbūs, siekiant, kad rinkai būtų tiekiami ilgaamžiai, tinkami
perdirbti ar pakartotinai naudoti gaminiai (atliekų prevencijos skatinimas), ir kurių sudėtyje būtų
antrinės žaliavos (antrinių žaliavų rinkos skatinimas).
80. Gamintojai ir importuotojai jiems nustatytas pareigas gali vykdyti individualiai arba
kolektyviai (steigiant gamintojų ir importuotojų organizacijas, kurios kolektyviai vykdys gamintojų ir
importuotojų jiems pavestas pareigas, ar prisijungiant prie jau veikiančių organizacijų).
81. Siekiant kolektyviai vykdyti nustatytas pareigas, gamintojų ir importuotojų iniciatyva
steigiamos licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos – pelno nesiekiantys viešieji
juridiniai asmenys. Tokios organizacijos steigiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų
įstatymo ar Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka. Licencijuotų gamintojų ir
importuotojų organizacijų sąrašas skelbiamas licencijas išduodančios institucijos funkcijas
vykdančios Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://www.gamta.lt.
82. Gamintojų ir importuotojų organizacijos, nustatydamos įmokų už gaminių ir atliekų
tvarkymą, kurias organizacijoms turi mokėti organizacijos nariai ir pavedimo davėjai dydžius, turi
juos diferencijuoti, atsižvelgdamos į gaminio ar gaminių grupės savybes (pavyzdžiui, patvarumą,
taisomumą, tinkamumą pakartotinai naudoti ar perdirbti, pavojingų medžiagų kiekį gaminio sudėtyje
ir pan.). Lietuvos Respublikos aplinkos ministras nustato pagrindinius kriterijus, kuriais remiantis jo
nustatytais atvejais organizacijų įkainių dydžiai diferencijuojami atsižvelgiant į gaminio ar gaminių
grupės savybes;“
<.....>
91. Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas pakuočių, elektros ir elektroninės
įrangos, baterijų ir akumuliatorių ir kitų apmokestinamų gaminių gamintojai ir importuotojai,
siekdami įvykdyti jiems nustatytas užduotis ir organizuoti visų susidariusių pakuočių, elektros ir
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elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą, gali
diegti savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemas papildančias sistemas.
92. Siekiant spręsti susidariusią situaciją dėl pakuočių atliekų tvarkymo krizės, Aplinkos
ministro įsakymu 2020 m. sukurta darbo grupė parengti pasiūlymams dėl teisės aktų,
reglamentuojančių pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymą, tobulinimo, kad būtų užtikrintas
efektyvesnis pakuočių gamintojų ir importuotojų užduočių vykdymas, pakuočių atliekų surinkimas ir
tvarkymas įgyvendinant gamintojo atsakomybės principą bei mažinama administracinė našta.
Siekiant užtikrinti stabilų ir savalaikį komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymą,
galimi tokie sprendimai: esamo sistemos modelio, paremto savivaldybių ir gamintojų ir importuotojų
organizacijų bendradarbiavimu, patobulinimas, aiškiau apibrėžtas savivaldybių ir organizacijų
bendradarbiavimo mastas, detalių reikalavimų kokybiškos pakuočių atliekų tvarkymo paslaugos
teikimui nustatymas, teisiškai reglamentuotas gamintojų ir importuotojų organizacijų finansinio
stabilumo užtikrinimas, siekiant užtikrinti savalaikį pakuočių atliekų tvarkymo išlaidų ir
infrastruktūros plėtros bei eksploatavimo išlaidų apmokėjimą, nustatyti griežtesni reikalavimai
organizacijų steigimui, licencijavimui, tobulinti gamintojų ir importuotojų, tiekiančių Lietuvos vidaus
rinkai pakuotes, užimamos ir finansuojamos rinkos dalies apskaičiavimo nustatymo tvarką (rinkos
dalis apskaičiuojant atskirai kiekvienai apmokestinamosios pakuotės rūšiai).
93. Taip pat numatoma sistemiškai peržiūrėti ir patobulinti pakuočių atliekų sutvarkymą
įrodančių dokumentų išdavimo tvarką, peržiūrėti ir supaprastinti atliekų tvarkytojų įrašymo į
Turinčių teisę išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, tvarkytojų sąrašą, tvarką,
tobulinti pakuočių apskaitos reikalavimus mažinant ūkio subjektams administracinę naštą.“
<...>
„Pakuočių atliekų susidarymas ir tvarkymas
94. Pakuočių atliekos sudaro santykinai didelę komunalinių atliekų dalį, o ekonomikos
augimo sąlygomis jų gausėja. 2015 metais vidaus rinkai pateikta 351,3 tūkst. t pakuočių, 2018 m. –
359 tūkst. t, iš jų 61 proc. perdirbta, 2019 m. – 369 tūkst. t, iš jų 65,9 proc. perdirbta.
95. Pagal Aplinkos apsaugos agentūros teikiamus atliekų apskaitos duomenimis 2018 m.
surinkta 247 tūkst. t (70 proc. visų vidaus rinkai patiektų pakuočių), iš jų perdirbta – 61 proc., 2019
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m. surinkta 272 tūkst. t (73,8 proc. visų vidaus rinkai patiektų pakuočių), iš jų perdirbta – 65,9 proc.
gaminių ir pakuočių atliekų. Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą, nustatomos
apmokestinamų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2021–2030 m. užduotys,
atsižvelgiant į per ataskaitinį laikotarpį patiektą vidaus rinkai atitinkamų gaminių ir pakuočių kiekį.
Nustatomos vienkartinių pakuočių, kurioms netaikoma užstato sistema, atliekų perdirbimo užduotys
pagal pakuočių rūšis – stiklinei nuo 2025 m. – 70 proc., nuo 2030 m. – 75 proc., plastikinei ir PET
nuo 2025 m. – 65 proc., nuo 2030 m. – 70 proc., kombinuotai nuo 2025 m. – 30 proc., nuo 2030 m. –
35 proc., popierinei ir kartoninei nuo 2025 m. – 83 proc., nuo 2030 m. – 85 proc., medinei nuo 2025
m. – 35 proc., nuo 2030 m. – 37 proc., kitai nuo 2025 m. – 25 proc., nuo 2030 m. – 27 proc. Nuo
2025 m. metalinės (įskaitant aliuminio) pakuotės perdirbimo užduotys išskiriamos į atskiras –
metalinei (juodųjų metalų) ir metalinei (aliuminio) pakuotėms. Metalinei (juodųjų metalų) pakuotei
nustatyta: nuo 2025 m. – 75 proc., nuo 2030 m. – 85 proc., o metalinei (aliuminio) pakuotei nuo 2025
m. – 55 proc., nuo 2030 m. – 65 proc. perdirbimo užduotis. Pakuotėms, kurioms taikoma užstato už
vienkartines pakuotės sistema (stiklinė pakuotė, PET pakuotė, metalinė (įskaitant aliuminio)
pakuotė), atliekų surinkimo ir perdirbimo užduotis – 90 proc.“
<...>
„Išplėstinis gamintojo atsakomybės principas
246. Siekiant mažinti gaminių ir pakuočių atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės
sveikatai, vadovaujamasi gamintojo atsakomybės principu, pagal kurį gamintojams ir importuotojams
teisės aktuose įtvirtinama atsakomybė už jų vidaus rinkai patiektų gaminių ir pakuočių poveikį
aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant gaminių ir
pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar)
finansavimą, Vyriausybės nustatytų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimą,
informacijos apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir
atliekų tvarkytojams. Būtina išplėsti ir stiprinti gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimą,
įtraukiant visas likusias gaminių rūšis, ypač iš prioritetų grupių, kurioms daugiausiai sunaudojama
žaliavų ir kurios turi didžiausią žiediškumo potencialą – tekstilę, statybines medžiagas, maistą,
baldus.
247. Gamintojo atsakomybės principas taikomas siekiant:
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247.1. išvengti pavojingųjų medžiagų naudojimo gaminių ir pakuočių gamybai;
247.2. skatinti diegti švaresnę gamybą;
247.3. skatinti kurti ilgalaikius, pakartotinio naudojimo ir lengvai perdirbamus gaminius,
uždarus ciklus;
247.4. taikyti ekologinį projektavimą;
247.5. užtikrinti kuo didesnį gaminių ir pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą bei
perdirbimą ir antrinių žaliavų naudojimą;
247.6. mažinti atliekų tvarkymo išlaidas, tenkančias gyventojams, perkeliant jas gamintojams;
247.7. mažinti atliekų tvarkymo išlaidas gyventojams;
247.8. sprendžiant šiukšlinimo prevencijos ir šiukšlių sutvarkymo apmokėjimo klausimą.“
<....>
„271.2.2. plastiko naudojimo ir jų atliekų susidarymą mažinančių priemonių diegimas;
271.2.3. uždrausti tam tikrų vienkartinių plastikų naudojimą, skatinti vienkartinio
plastiko/pakuočių atsisakymo iniciatyvas, neperdirbamus plastikus keisti bioskaidžiais ar
perdirbamais;“
<....>
„271.5.2. tobulinti ir modernizuoti esamos atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūros
pajėgumus, pritaikant juos prie aktualiausių žiedinės ekonomikos keliamų tikslų įgyvendinimo;“
<....>
„
Išplėstinės gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimas
322. Siekiant mažinti gaminių ir pakuočių atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės
sveikatai, atliekų tvarkymo išlaidas gyventojams ir savivaldybėms ir plėsti gaminių ir pakuočių
rūšiuojamojo surinkimo sistemas, planuojama:
322.1. išnagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius gaminių ir pakuočių gamintojų ir
importuotojų organizacijų veiklą, kontrolę ir licencijavimo procesus, ir prireikus parengti atitinkamų
teisės aktų pakeitimų projektus (Plano 2 priedo 5.4.3 papunktyje numatyta priemonė);
322.2. atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus ir į naudotojų poreikius, tobulinti GPAIS,
padarant ją patogia ir technologiškai pažangia naudotis;
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322.3. atlikti pasirinktų atliekų srautų, kuriems taikomas išplėstinis gamintojo atsakomybės
principas, susidarymo, surinkimo ir tolesnio tvarkymo, atliekų tvarkymo užduočių vykdymo ir atliekų
tvarkymo sistemų efektyvumo tyrimus (Plano 2 priedo 5.3.1 papunktyje numatyta priemonė), įvertinti
egzistuojančias gerąsias praktikas (AAP pakuočių tvarkymo bandomasis projektas ) ir jas tęsti (Plano
2 priedo 4.2.10 papunktyje nurodyta priemonė);
322.4. sudaryti organizacines ir (ar) technines sąlygos iki 2027 metų surinkti ir perdirbti
(eksportuoti (išvežti) perdirbti) 73 proc. pakuočių atliekų, skaičiuojant pagal patiektą vidaus rinkai
pakuočių kiekį, atitinkamai pagal šias pakuočių rūšis ir medžiagas, iš kurių pakuotės pagamintos:
322.4.1. stiklinių – ne mažiau kaip 73 proc.;
322.4.2. popierinių ir kartoninių – ne mažiau kaip 80 proc.;
322.4.3. plastikinių – ne mažiau kaip 53 proc.;
322.4.4. juodųjų metalų – ne mažiau kaip 75 proc.;
322.4.5. aliuminio – ne mažiau kaip 55 proc.;
322.4.6. medinių – ne mažiau kaip 27 proc..
323. Tobulinant pakuočių atliekų tvarkymo sistemą ir vykdant jų rūšiuojamojo surinkimo,
perdirbimo ir (ar) pakartotinio naudojimo užduotis, planuojama:
323.1. atsižvelgiant į pakuočių atliekų tvarkymo būklę, peržiūrėti pakuočių atliekų surinkimo,
perdirbimo ir (ar) kitokio naudojimo užduotis gamintojams ir importuotojams (Plano 2 priedo 5.4.3
papunktyje nurodytos priemonė);
323.2. ieškoti gyventojus rūšiuoti motyvuojančių priemonių galimybių (Plano 2 priedo 2.2.3,
6.3.1, 6.3.2 papunkčiuose numatytos priemonės);
323.3. modernizuoti pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo iš komunalinių atliekų srauto
sistemos infrastruktūrą (Plano 2 priedo 4.2.1, 5.2.3-5.2.4 papunkčiuose nurodytos priemonės);
323.4. ieškoti galimybių skatinti bioskaidaus plastiko gamybą ir atskirtą perdirbimo sistemą
(Plano 2 priedo 2.2.4, 4.2.4 papunkčiuose numatytos priemonės) ;
323.5. šviesti visuomenę pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, jo naudos klausimais;
skatinti keistis gerąja patirtimi pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo srityje (Plano 2 priedo 6.1.2,
6.1.4 papunkčiuose nurodytos priemonės);
323.6. taikyti plastiko naudojimą mažinančias priemones, pereiti prie aplinkai draugiškų
pakuočių ir kitų atliekų susidarymą mažinančių priemonių pvz. geriamojo vandens stotelių diegimo.
(Plano 2 priedo 2.2.1-2.2.5 papunkčiuose nurodytos priemonės);
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323.7. sukurti finansavimo priemones, skatinančias sukurti pakuočių atliekų bei antrinių
žaliavų, perdirbimo įrenginius bei modernizuoti esamus pajėgumus, užtikrinant pakuočių atliekų ir
antrinių žaliavų 200 tūkst. t. gamybą (Plano 2 priedo 4.2.2, 5.2.3, 5.2.4 papunkčiuose nurodytos
priemonės);
323.8. skatinti su aplinkai draugiškų pakuočių ženklinimu susijusias iniciatyvas (Plano 2
priedo 1.1.3 papunktyje nurodyta priemonė).“
<....>
„Visų rūšių šiukšlinimo prevencija ir šiukšlių tvarkymas
248. Įvertinant tai, kad gyventojų sąmoningumas ir dėmesys šiai problemai bei jos sprendimo
būdams daro lemiamą įtaką įmonėms, verslui, gamintojams bei importuotojams, numatoma skatinti
gyventojus rinktis kokybiškesnius, aplinkai draugiškesnius produktus ir pakuotes. Būtina vykdyti
plataus masto šviečiamąsias kampanijas, skatinant gyventojus domėtis aplinkosauginėmis temomis,
šiukšlinimo žala aplinkai, taip pat pakuočių žymėjimu bei skirtingų pakuočių rūšių aplinkosaugine
žala. Ieškoti problemos priežasčių ir jų sprendimo būdų:
249. Inicijuoti ir skatinti gyventojų švietimą aplinkosaugos, tame tarpe šiukšlinimo
prevencijos klausimu;
250. Skatinti ugdymo įstaigų įsitraukimą į šiukšlinimo prevencijos sklaidą, į aplinkosaugos
programas įtraukiant ir šiukšlinimo prevencijos klausimus, o taip pat įsitraukimą į aplinkos tvarkymo
iniciatyvas.
251. Taikant Plano 78 punkte nurodytą gamintojo atsakomybės principo taikymą, užtikrinti
verslo įsitraukimą į šiukšlinimo prevencijos vykdymą ieškant tinkamiausių aplinkai draugiškų
sprendimų pvz. tobulinat produktų dizainą, pakuočių pasirinkimus ir kitų priemonių mažinančių
šiukšlinimo galimybę. Skatinti aplinkai draugiškus verslo sprendimus.
252. Taikant išplėstinę gamintojų atsakomybę įpareigoti verslą įsitraukti į šiukšlinimo
problemos sprendimą per šviečiamąsias iniciatyvas, o taip pat prisidėti prie šiukšlių tvarkymo
finansavimo.
253. Parengti kaštų padengimo apskaičiavimo metodiką, leidžiančią pagal surinktų šiukšlių
sudėties tyrimus proporcingai paskirstyti šiukšlių prevencijos iniciatyvos įgyvendinimo kaštus
atskiriems subjektams (asociacijų nariams).
254. Inicijuoti ir skatinti šiuo metu gamtoje ir jūroje susikaupusių plastikų ir kitų atliekų
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surinkimą.“
„Šiukšlinimo prevencija ir šiukšlių tvarkymas
315. Įvertinant tai, kad gyventojų sąmoningumas ir dėmesys šiai problemai bei jos sprendimo
būdams daro lemiamą įtaką įmonėms, verslui ir gamintojams bei importuotojams, numatoma skatinti
gyventojus rinktis kokybiškesnius, aplinkai draugiškesnius produktus ir pakuotes. Numatoma vykdyti
plataus masto šviečiamąsias kampanijas, skatinant gyventojus domėtis aplinkosauginėmis temomis,
šiukšlinimo žala aplinkai, pakuočių žymėjimu ir tipais bei skirtingų pakuočių grėsme aplinkai.
Įtraukti švietimo sistemoje į ugdymo programas šiukšlinimo prevencijos temas mokyklose ir
darželiuose (Plano 2 priedo 6.2.1, 6.2.2 papunkčiuose nurodytos priemonės)
316. Kvieti verslą, ieškoti pažangesnių būdų ir tobulesnių aplinkosauginių sprendimų,
mažinančių potencialaus šiukšlių galimybes, plačiau taikant aplinkai draugiškas priemones. Skatinti
šiukšlinamo prevencijos iniciatyvas (Plano 2 priedo 6.2.1, 6.2.4 papunkčiuose nurodytos priemonės).
317. Diegti šiukšlinimo prevencijos priemones, užtikrinančias gyventojams galimybę patogiai
atsikratyti atliekomis viešose vietose, įrengiant patogią šiukšlių surinkimo ir išrūšiavimo
infrastruktūrą lankomose vietose, parkuose užtikrinat savalaikį šiukšlių išvežimą (Plano 2 priedo
6.2.3 papunktyje nurodyta priemonė).
318. Inicijuoti plataus masto šiukšlių tvarkymo kampanijas, visuomenines tvarkymosi akcijas,
užtikrinant efektyvų gamtoje ir jūroje susikaupusių šiukšlių surinkimą, savalaikį šiukšlių sutvarkymą,
įmanomai panaudojant jas antrinių žaliavų gamybai. Įpareigoti verslą per Plano 78 punkte nurodytą
gamintojo atsakomybės principą įsitraukti į aplinkai draugiškų, šiukšlinimo prevencijos priemonių
įgyvendinimą, vykdanti šviečiamąsias kampanijas ir prisidedant prie šiukšlių sutvarkymo
finansavimo. (Plano 2 priedo 6.2.4, 6.2.5 papunkčiuose nurodytos priemonės).
319. Parengti atskirą kaštų padengimo apskaičiavimo metodiką, leidžiančią pagal surinktų
šiukšlių sudėties tyrimus proporcingai paskirstyti iniciatyvos įgyvendinimo kaštus atskiriems
asociacijos nariams (Plano 2 priedo 6.2.1 papunktyje nurodyta priemonė).“
<....>
287.6. plėtoti ir tobulinti rūšiuojamojo atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemas ar diegti naujas
tekstilės, maisto atliekų, pavojingų atliekų, statybinių atliekų, padangų atliekų surinkimui (Plano 2
priedo 2.1.1-2.1.2, 2.4.2- 2.4.5, 2.4.7 papunkčiuose numatytos priemonės);“
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<....>
„287.8 Siekiant išnaudoti turimą pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų infrastruktūrą skatinti
rūšiavimo (užstato, nuolaidų sistemas ir kt.) ir paruošimo perdirbti infrastruktūros modernizavimą bei
naujos infrastruktūros (padangų, baterijų ir kitų atliekų) sukūrimą Plano 2 priedo 2.2.3-2.2.5, 5.2.15.2.2, 6.3.2 papunkčiuose numatytas priemones.
287.9. plėtoti ir skatinti atliekų perdirbimą, antrinių žaliavų gamybos plėtrą, modernizuoti
esamą infrastruktūrą, pritaikant ją prie naujų žiedinės ekonomikos iššūkių įgyvendinimo, išrūšiuojant
antrines žaliavas pagal jų atskirą medžiagiškumą, parengti atliekų nelaikymo atliekomis kriterijus,
plėtoti ir remti naujų atgautų žaliavų naudojimo galimybių paieškas, mokslinius tyrimus, didinti
gamtinių žaliavų keitimą atgautomis žaliavomis, produktų pagamintų iš atgautų žaliavų naudojimo
skatinimą Plano 2 priedo 4.1.1, 4.2.1 - 4.2.4, 4.3.1-4.3., 4.5.1-4.5.2, 5.2.2-5.2.4 papunkčiuose
numatytos priemonės).“
<...>
Plano 2 prodo priemonės:
„1.1.2. sukurti finansavimo priemones skatinsiančias įmones diegti ekologiniais principais
paremtų pakuočių, produktų ar paslaugų projektavimą ir kūrimą, diegti aplinkos vadybos sistemas;
1.1.3. Sukurti finansavimo priemones skatinti su aplinkai draugiškų pakuočių, produktų
ženklinimu susijusias iniciatyvas, anglies dioksido ir aplinkosauginio pėdsako mažinimo kriterijais
grįstą produktų kūrimą“
<....>
„2.2.3. įvertinti gražinamojo užstato taikymo galimybę įvairioms pakuočių grupėms, viena iš
priemonių - išsinešamų gėrimų ir maisto tarai, stiklainiams
2.2.4. Numatyti finansavimo priemones plastikinių pakuočių keitimui mažiau taršiomis, iš
aplinkai draugiškų medžiagų pagamintomis pakuotėmis (maisto ypač vaisių ir daržovių sektoriuje),
skatinti bioskaidžių pakuočių gamybą.
2.2.5. patobulinti teisinį reglamentavimą, skatinantį daugkartinių pakuočių naudojimą
prekybos ir paslaugų vietose“
<....>
„4.2.2. sukurti finansavimo priemones ir įgyvendinti pakuočių, tekstilės, alyvos atliekų,
baterijų ir akumuliatorių perdirbimo įrenginių modernizavimą ir naujų pajėgumų diegimą“
<.....>
„5.2.2. modernizuoti ir plėtoti atliekų paruošimo perdirbti ir perdirbimo įrenginius: skirti
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prioritetą tekstilės, plastiko, kombinuotų pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymui,
modernizuoti ir perorientuoti esamus mechaninių biologinių atliekų tvarkymo įrenginių pajėgumus
taip, kad juose būtų galima tvarkyti paruošti ir perdirbti atskirai surinkus atliekų srautus (antrines
žaliavas, maisto ir virtuvės atliekas), atskirti ir plastikus pagal medžiagiškumą, kad kuo daugiau
atliekų būtų nukreipiama perdirbimui ir mažiau naudoti energijai gauti ar šalinti sąvartynuose. Taip
pat pritaikyti juos smulkios mineralinės frakcijos atskyrimui.
5.2.3. sukurti ir finansavimo priemones, skatinančias pakuočių atliekų antrinių žaliavų ir
rūšiavimo ir paruošimo perdirbimui įrenginių infrastruktūros modernizavimą ir kūrimą.
5.2.4.įgyvendinti finansavimo priemones, skatinančias pakuočių atliekų antrinių žaliavų ir
rūšiavimo ir paruošimo perdirbimui įrenginių infrastruktūros modernizavimą ir kūrimą“
<...>
“6.3.2. įvertinti veiksmingiausių visuomenę rūšiuoti motyvuojančiųjų priemonių diegimo
galimybes įvairioms atliekų grupėms“
1 straipsnis
Daliniai pakeitimai
1 straipsnio 5 dalis:
5) 6 straipsnis iš dalies keičiamas
taip:
a) 1 dalis papildoma šiais punktais:
„f) ne vėliau kaip 2025 m.
gruodžio 31 d. mažiausiai 65 %
visų pakuočių atliekų (pagal svorį)
turi būti perdirbama;
g) ne vėliau kaip 2025 m.
gruodžio 31 d. turi būti pasiekti šie
minimalūs
toliau
nurodytų
pakuočių
atliekose
esančių
medžiagų perdirbimo tikslai (pagal
svorį):
i) 50 % plastiko;
ii) 25 % medienos;
iii) 70 % juodųjų metalų;
iv) 50 % aliuminio;
v) 70 % stiklo;

Atliekų tvarkymo įstatymo 26 straipsnis.
Pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 ir 7 straipsniai
Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planas
„KETVIRTASIS SKIRSNIS
ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTROS KRYPTYS IR VALSTYBINĖS UŽDUOTYS PAGAL
ATSKIRUS ATLIEKŲ SRAUTUS

Komunalinių atliekų tvarkymas
<....>
„274.5 ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 65 proc. visų pakuočių atliekų (pagal
svorį) turi būti perdirbama:
274.5.1 plastiko – 50 proc.;
274.5.2 medienos – 25 proc.;
274.5.3 juodųjų metalų – 70 proc.;
274.5.4 aliuminio – 50 proc.;
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vi) 75 % popieriaus ir kartono;
274.5.5 stiklo – 70 proc.;
h) ne vėliau kaip 2030 m.
274.5.6. popieriaus ir kartono – 75 proc.
gruodžio 31 d. mažiausiai 70 %
274.6 ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 70 proc. visų pakuočių atliekų (pagal
visų pakuočių atliekų (pagal svorį)
svorį) turi būti perdirbama:
turi būti perdirbama;
i) ne vėliau kaip 2030 m.
274.6.1 plastiko – 55 proc.;
gruodžio 31 d. turi būti pasiekti šie
274.6.2 medienos – 30 proc.;
minimalūs
toliau
nurodytų
274.6.3 juodųjų metalų – 80 proc.;
pakuočių
atliekose
esančių
274.6.4 aliuminio – 60 proc.;
medžiagų perdirbimo tikslai (pagal
svorį):
274.6.5 stiklo – 75 proc.;
i) 55 % plastiko;
274.6 popieriaus ir kartono – 85 proc.;“
ii) 30 % medienos;
<...>
iii) 80 % juodųjų metalų;
„287.8 Siekiant išnaudoti turimą pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų infrastruktūrą skatinti
iv) 60 % aliuminio;
rūšiavimo (užstato, nuolaidų sistemas ir kt.) ir paruošimo perdirbti infrastruktūros modernizavimą bei
v) 75 % stiklo;
vi) 85 % popieriaus ir naujos infrastruktūros (padangų, baterijų ir kitų atliekų) sukūrimą Plano 2 priedo 2.2.3-2.2.5, 5.2.1kartono.“;

5.2.2, 6.3.2 papunkčiuose numatytas priemones.“
<.....>

„322. Siekiant mažinti gaminių ir pakuočių atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės
sveikatai, atliekų tvarkymo išlaidas gyventojams ir savivaldybėms ir plėsti gaminių ir pakuočių
rūšiuojamojo surinkimo sistemas, planuojama:
322.1. išnagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius gaminių ir pakuočių gamintojų ir
importuotojų organizacijų veiklą, kontrolę ir licencijavimo procesus, ir prireikus parengti atitinkamų
teisės aktų pakeitimų projektus (Plano 2 priedo 5.4.3 papunktyje numatyta priemonė);
322.2. atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus ir į naudotojų poreikius, tobulinti GPAIS,
padarant ją patogia ir technologiškai pažangia naudotis;
322.3. atlikti pasirinktų atliekų srautų, kuriems taikomas išplėstinis gamintojo atsakomybės
principas, susidarymo, surinkimo ir tolesnio tvarkymo, atliekų tvarkymo užduočių vykdymo ir atliekų
tvarkymo sistemų efektyvumo tyrimus (Plano 2 priedo 5.3.1 papunktyje numatyta priemonė), įvertinti
egzistuojančias gerąsias praktikas (AAP pakuočių tvarkymo bandomasis projektas ) ir jas tęsti (Plano
2 priedo 4.2.10 papunktyje nurodyta priemonė);
322.4. sudaryti organizacines ir (ar) technines sąlygos iki 2027 metų surinkti ir perdirbti
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(eksportuoti (išvežti) perdirbti) 73 proc. pakuočių atliekų, skaičiuojant pagal patiektą vidaus rinkai
pakuočių kiekį, atitinkamai pagal šias pakuočių rūšis ir medžiagas, iš kurių pakuotės pagamintos:
322.4.1. stiklinių – ne mažiau kaip 73 proc.;
322.4.2. popierinių ir kartoninių – ne mažiau kaip 80 proc.;
322.4.3. plastikinių – ne mažiau kaip 53 proc.;
322.4.4. juodųjų metalų – ne mažiau kaip 75 proc.;
322.4.5. aliuminio – ne mažiau kaip 55 proc.;
322.4.6. medinių – ne mažiau kaip 27 proc..
<....>
1 straipsnis
Daliniai pakeitimai
1 straipsnio 8 dalis:
8) 7 straipsnis pakeičiamas taip:
7 straipsnis
Grąžinimo,
surinkimo
ir
naudojimo sistemos
1. Kad pasiektų šioje direktyvoje
nustatytus tikslus, valstybės narės
imasi būtinų priemonių siekdamos
užtikrinti, kad būtų įdiegtos
sistemos, kurias taikant:
a) panaudotos pakuotės ir (arba)
pakuočių atliekos grąžinamos ir
(arba) surenkamos iš vartotojų,
kitų galutinių naudotojų ar atliekų
srauto, kad jas būtų galima
nukreipti į tinkamiausias atliekų
tvarkymo operacijas;
b) pakuotės ir (arba) surinktos
pakuočių atliekos naudojamos,
pakartotinai
naudojamos
ir
perdirbamos.
Tos sistemos turi būti atviros, kad
jose galėtų dalyvauti atitinkamų
sektorių
ekonominės
veiklos

Atliekų tvarkymo įstatymo 41 , 7, 10, 32 ir 3431 straipsniai
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 8 ir 11 straipsniai
Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planas
<....>

323. Tobulinant pakuočių atliekų tvarkymo sistemą ir vykdant jų rūšiuojamojo surinkimo,
perdirbimo ir (ar) pakartotinio naudojimo užduotis, planuojama:
323.1. atsižvelgiant į pakuočių atliekų tvarkymo būklę, peržiūrėti pakuočių atliekų surinkimo,
perdirbimo ir (ar) kitokio naudojimo užduotis gamintojams ir importuotojams (Plano 2 priedo 5.4.3
papunktyje nurodytos priemonė);
323.2. ieškoti gyventojus rūšiuoti motyvuojančių priemonių galimybių (Plano 2 priedo 2.2.3,
6.3.1, 6.3.2 papunkčiuose numatytos priemonės);
323.3. modernizuoti pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo iš komunalinių atliekų srauto
sistemos infrastruktūrą (Plano 2 priedo 4.2.1, 5.2.3-5.2.4 papunkčiuose nurodytos priemonės);
323.4. ieškoti galimybių skatinti bioskaidaus plastiko gamybą ir atskirtą perdirbimo sistemą
(Plano 2 priedo 2.2.4, 4.2.4 papunkčiuose numatytos priemonės) ;
323.5. šviesti visuomenę pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, jo naudos klausimais;
skatinti keistis gerąja patirtimi pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo srityje (Plano 2 priedo 6.1.2,
6.1.4 papunkčiuose nurodytos priemonės);
323.6. taikyti plastiko naudojimą mažinančias priemones, pereiti prie aplinkai draugiškų
pakuočių ir kitų atliekų susidarymą mažinančių priemonių pvz. geriamojo vandens stotelių diegimo.

Visiškas
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vykdytojai ir kompetentingos
institucijos. Jos taip pat turi būti
taikomos
importuotiems
produktams nenustatant jokių
diskriminacinių sąlygų, tokių kaip
išsamios taisyklės ar mokesčiai už
naudojimąsi tomis sistemomis, ir
suprojektuotos taip, kad, laikantis
Sutarties, būtų išvengta prekybos
kliūčių
ir
konkurencijos
iškraipymo.
2. Valstybės narės užtikrina, kad
ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio
31 d. būtų įdiegtos visoms
pakuotėms taikomos didesnės
gamintojo atsakomybės sistemos
pagal Direktyvos 2008/98/EB 8 ir
8a straipsnius.
3. 1 ir 2 dalyse nurodytos
priemonės
yra
politikos,
apimančios visas pakuotes ir
pakuočių atliekas, dalis, ir jas
taikant visų pirma turi būti
atsižvelgiama į aplinkos ir
vartotojų sveikatos apsaugos,
saugos ir higienos, kokybės
apsaugos, supakuotų prekių ir
naudotų medžiagų autentiškumo ir
techninių
charakteristikų,
pramoninės
ir
komercinės
nuosavybės
teisių
apsaugos
reikalavimus.
4.
Valstybės
narės
imasi
priemonių,
kad
paskatintų
kokybišką
pakuočių
atliekų
perdirbimą ir užtikrintų reikiamus
atitinkamų perdirbimo sektorių
kokybės standartus. Tuo tikslu

(Plano 2 priedo 2.2.1-2.2.5 papunkčiuose nurodytos priemonės);
323.7. sukurti finansavimo priemones, skatinančias sukurti pakuočių atliekų bei antrinių
žaliavų, perdirbimo įrenginius bei modernizuoti esamus pajėgumus, užtikrinant pakuočių atliekų ir
antrinių žaliavų 200 tūkst. t. gamybą (Plano 2 priedo 4.2.2, 5.2.3, 5.2.4 papunkčiuose nurodytos
priemonės);
323.8. skatinti su aplinkai draugiškų pakuočių ženklinimu susijusias iniciatyvas (Plano 2
priedo 1.1.3 papunktyje nurodyta priemonė).“
<....>
Plano 2 priedo priemonės
<….>

„2.2.3. įvertinti gražinamojo užstato taikymo galimybę įvairioms pakuočių grupėms, viena iš
priemonių - išsinešamų gėrimų ir maisto tarai, daugkartiniams stiklainiams ir t.t.
<....>
„6.1.2. parengti aiškią susistemintą informacinę šviečiamąją medžiagą visuomenei apie
atliekų rūšiavimo reikalavimus, atliekų susirinkimo paslaugas ir priemones, gerąją rūšiavimo
praktiką ant atliekų konteinerių aiškiai nurodant (tekstu arba piktogramomis) ar įrengiant stendus prie
konteinerių su informacija kokias atliekas į kiekvieną konteinerį galima mesti, o kokių negalima ir
vykdyti nuolatinę informacijos sklaidą.“
<.....>
“6.2.3. išplėsti rūšiuojamojo surinkimo šiukšliadėžių mišrių, plastiko, stiklo, popieriaus,
maisto tinklą visose viešose vietose (parkuose, skveruose, paplūdimiuose, lankytinose, susibūrimo
vietose, pagrindinėse gatvėse“
<....>
“6.3.2. įvertinti gražinamojo užstato taikymo galimybes įvairioms atliekų grupėms, ieškoti
kitų visuomenės motyvaciją rūšiuoti skatinančių priemonių“
<....>
271.4. užtikrinti antrinių žaliavų gavybą ir naudojimą; šiam tikslui numatomi tokie
uždaviniai;
271.4.1. užtikrinti teisinį atgautų žaliavų gavybos, atliekų nelaikymo atliekomis
reglamentavimą;
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pakuočių atliekoms, įskaitant
271.4.2. skatinti atliekų perdirbimo pajėgumų, inovatyvių žaliųjų technologijų kūrimą ir
kombinuotųjų pakuočių atliekas, diegimą, užtikrinant ir tobulinant atgautų žaliavų gavybą;
taikoma Direktyvos 2008/98/EB
271.4.3. skatinti antrinių (atgautų) žaliavų naudojimą naujų produktų gamyboje, nuosekliai
11 straipsnio 1 dalis.“;

didinant jų kiekius, taikant ekonomines priemones;
271.4.4. skatinti atgautų žaliavų ir iš jų pagamintų produktų populiarinimą ir rinkų šiems
produktas paieškas;
271.4.5. skatinti mokslinius tyrimus, mokslo ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvas ieškant
naujausių pažangiausių tvarių, aplinkai draugiškų atgautų žaliavų gavybos, panaudojimo ir tvarių
produktų gamybos technologijų.“
<....>
„147. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo srityje
didžiąja dalimi veikia privataus sektorius atstovai, siekiant išnaudoti minėtą pakuočių atliekų ir
antrinių žaliavų rūšiavimo potencialą, ateityje Lietuvoje turėtų būti labiau skatinamas jų naudojamos
rūšiavimo ir paruošimo perdirbimui infrastruktūros modernizavimas ar naujos inovatyvios perdirbimo
infrastruktūros sukūrimas (Plano 2 priedo 2.1.1-2.1.2, 2.2.3, 2.4.1 -2.4.9, 5.1.4, 5.2.2-5.2.4, 6.3.2
papunkčiuose nurodytos priemonės).
148. Siekiant ES žiedinės ekonomikos direktyvose nustatytų užduočių įgyvendinimo
efektyvumo turėtų būti papildomai įvertintos galimybės tobulinti ir modernizuoti esamus MBA
įrenginius, pertvarkant į maisto atliekų apdorojimo, antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ar kita
perspektyvia kryptimi taip pat išnaudoti turimą pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų infrastruktūrą
siūloma skatinti / remti rūšiavimo, atskiriant pagal medžiagiškumą ir paruošimo perdirbti
infrastruktūros modernizavimą, pritaikant antrinių žaliavų gamybai (Plano 2 priedo 5.2.1-5.2.4
papunkčiuose nurodytos priemonės)“
<....>
270.5. efektyvinti atliekų prevencijos ir tvarkymo, užduočių vykdymo įgyvendinamumą,
tobulinimą, modernizavimą ir kontrolę; šiam tikslui įgyvendinti numatomi tokie uždaviniai:“
<...>
„323.6. taikyti plastiko naudojimą mažinančias priemones, pereiti prie aplinkai draugiškų
pakuočių ir kitų atliekų susidarymą mažinančių priemonių pvz. geriamojo vandens stotelių diegimo.
(Plano 2 priedo 2.2.1-2.2.5 papunkčiuose nurodytos priemonės);
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323.7. sukurti finansavimo priemones, skatinančias sukurti pakuočių atliekų bei antrinių
žaliavų, perdirbimo įrenginius bei modernizuoti esamus pajėgumus, užtikrinant pakuočių atliekų ir
antrinių žaliavų 200 tūkst. t. gamybą (Plano 2 priedo 4.2.2, 5.2.3, 5.2.4 papunkčiuose nurodytos
priemonės);
323.8. skatinti su aplinkai draugiškų pakuočių ženklinimu susijusias iniciatyvas (Plano 2
priedo 1.1.3 papunktyje nurodyta priemonė).“

