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Visiškas

<....>
„271. Numatomi šie strateginiai atliekų tvarkymo tikslai ir uždaviniai iki 2027 metų: “
<....>
uždrausti tam tikrų vienkartinių plastikų naudojimą, skatinti vienkartinio
plastiko/pakuočių atsisakymo iniciatyvas, neperdirbamus plastikus keisti bioskaidžiais ar
perdirbamais;“
„271.2.3.

<…>

„Žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, tvarkymas
336. Žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, tvarkymo sistema turi būti organizuota
taip, kad būtų imtasi visų priemonių, užtikrinančių pateiktų rinkai žvejybos įrankių, kurių sudėtyje
yra plastiko, ir jų dalių surinkimą perdirbti:
336.1 2024 metais būtų surinkta 50 proc.;
336.2 2025 metais būtų surinkta 60 proc.;
336.3 2026 metais būtų surinkta 70 proc.;
336.4. nuo 2027 metų kasmet būtų surinkta 80 proc. “
Pagrindinis apibrėžimas išdėstytas Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatyme
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Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planas
<....>

„4. Planas apima komunalinių, gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų prevencijos ir
tvarkymo organizavimo Lietuvos Respublikos geografinėje teritorijoje, maisto švaistymo ir
vienkartinių plastikinių gaminių prevencijos priemones.“
<....>
„78. Gamintojo atsakomybės principas taikomas tvarkant pakuočių, padangų, akumuliatorių,
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.
“
<....>
„271. Numatomi šie strateginiai atliekų tvarkymo tikslai ir uždaviniai iki 2027 metų:“
<....>
„271.2.3. uždrausti tam tikrų vienkartinių plastikų naudojimą, skatinti vienkartinio
plastiko/pakuočių atsisakymo iniciatyvas, neperdirbamus plastikus keisti bioskaidžiais ar
perdirbamais;“

„287.4. taikyti plastiko/pakuočių gaminių naudojimo prevenciją, mažinimo, plastikinių

Visiškas

gaminių, pakuočių keitimo aplinkai draugiškomis priemonėmis paskatą, uždrausti tam tikrų
vienkartinių plastikų naudojimą Plano 2 priedo 2.2.1 -2.2.5, 2.3.1 -2.3.4 papunkčiuose numatytos
priemonės).“
<....>
„343. Atsižvelgiant į tai, kad gamintojo atsakomybės principas netaikomas vienkartiniams
plastikiniams higieniniams paketams (įklotams), tamponams ir tamponų aplikatoriams, jų vartotojų
informuotumo didinimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais (apie esamus daugkartinius
alternatyvius gaminius ir jų naudojimo galimybes, pakartotinio naudojimo sistemas, atliekų
tvarkymo galimybes, taip pat geriausią tinkamo šių atliekų tvarkymo praktiką, taikomą pagal Atliekų
tvarkymo įstatymo 41 straipsnį, taršos šiukšlėmis ir kitokio netinkamo šių atliekų šalinimo poveikį
aplinkai, visų pirma jūros aplinkai, ir kanalizacios tinklui) priemones vykdys Aplinkos ministerija
(Plano 2 priedo 6.1.5 papunktyje nurodyta priemonė).“
„345. Įgyvendinant Vienkartinio plastiko mažinimo direktyvą sudaromas nacionalinis
susitarimas tarp Aplinkos ministerijos ir ūkio subjektų dėl vienkartinių plastikinių gėrimų indelių ir
maisto taros (įskaitant jų dangtelius ir kamštelius) naudojimą mažinančių priemonių.“
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<....>

„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 nurodytos 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 nurodytos 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);
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).“
<...>

„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).“
<.....>
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