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Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir
(ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektas parengtas įgyvendinant 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos (ES) 2018/852 kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir
pakuočių atliekų (toliau – Direktyva) 1 straipsnio 5 dalies a punkte nustatytus pakuočių atliekų
perdirbimo tikslus ir Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 6 straipsnio 4 dalies, 3 ir
4 priedų nuostatas.
Nutarimo projekto tikslas – nustatyti pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą
apmokestinamų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2021–2030 m. užduotis
atsižvelgiant į per ataskaitinį laikotarpį patiektą vidaus rinkai atitinkamų gaminių ir pakuočių kiekį.
Pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis nustatyti atsižvelgiant į Direktyvoje
nustatytus minimalius pakuočių atliekoms (pagal svorį) taikomus perdirbimo 2025 m. ir 2030 m.
tikslus, o esant poreikiui nustatytus tikslų įgyvendinimo terimus pratęsti pagal Direktyvoje
nurodytas sąlygas.
Atsižvelgiant į esamus Europos Sąjungos 1 ir Lietuvos Respublikos gaminių ir pakuočių
atliekų tvarkymo tikslus2 ir naujus žiedinės ekonomikos pakuočių atliekų tvarkymo tikslus 3,
siekiant, kad kuo mažiau atliekų būtų šalinama sąvartyne ir skatinant pakartotinį naudojimą,
perdirbimą ar kitą atliekų panaudojimo formą, Nutarimo projekte siūloma:
1. nuo 2021 metų keisti nustatytą stiklinių pakuočių perdirbimo užduotį, kitoms vienkartinių
pakuočių (kurioms netaikoma užstato sistema) atliekų perdirbimo užduotis keisti nuo 2022 metų,
nuosekliai didinant iki Direktyvoje nustatytų perdirbimo tikslų:
1.1. stiklinei pakuotei nuo 2020 metų nustatyta 70 proc. perdirbimo užduotis. Įvertinus
stiklinių pakuočių atliekų surinkimo problematiką ir pastarųjų metų stiklinių pakuočių atliekų
surinkimo ir perdirbimo duomenis 4, siūloma sumažinti stiklinių pakuočių atliekų perdirbimo
užduotį, 2021 metams nustatant 65 proc. perdirbimo užduotį, nuosekliai didinant užduoties dydį iki
minimalių Direktyvoje nustatytų perdirbimo užduočių 5: nuo 2025 metų – 70 proc., nuo 2030 metų –
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1994 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (toliau – Direktyva
94/62/EB) 6 straipsnio 1 dalies b, d, e punktai.
2
Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“, 272 punktas.
3
Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies f, g, h, i punktai.
4
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2019 metais perdirbta 57,4 proc. stiklinių pakuočių atliekų.
5
Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies g punkto v papunktis, i punkto v papunktis.
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75 proc.;
1.2. plastikinei ir PET pakuotei nuo 2017 metų nustatyta 50 proc. naudojimo, iš jo 37 proc.
perdirbimo užduotis. Įvertinus pastarųjų metų plastikinės pakuotės surinkimo ir perdirbimo
duomenis6, siūloma didinti plastikinių pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, 2022 metams nustatant
70 proc. naudojimo, iš jo 60 proc. perdirbimo užduotį. Įvertinus plastikinių pakuočių tiekimo vidaus
rinkai ir atliekų tvarkymo duomenis, kurie rodo, kad plastikinių pakuočių surinkimo infrastruktūra
ir perdirbimas pakankamai gerai išvystyti, siūloma nuo 2025 metų nustatyti ambicingesnes,
didesnes už Direktyvoje nurodomas minimalias 7 plastikinių pakuočių atliekų perdirbimo užduotis:
nuo 2025 metų – 65 proc., nuo 2030 metų – 70 proc.;
1.3. įvertinus pastarųjų metų kombinuotųjų pakuočių (įskaitant kombinuotąsias pakuotes,
kurių vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas) surinkimo ir perdirbimo duomenis 8, siūloma
kombinuotoms pakuotėms nuo 2022 metų nustatyti 30 proc. naudojimo, iš jo perdirbimo 25 proc.
užduotį, proporcingai didinant perdirbimo užduotį: nuo 2025 metų – 30 proc., nuo 2030 metų – 35
proc.;
1.4. įvertinus Direktyvoje nustatytus perdirbimo tikslus juodųjų metalų ir aliuminio pakuotei,
nuo 2025 m. metalinės (įskaitant aliuminio) pakuotės užduotis išskiriama į atskiras užduotis
metalinei (juodųjų metalų) pakuotei ir metalinei (aliuminio) pakuotei. Įvertinus pakuočių tiekimo
vidaus rinkai ir atliekų tvarkymo duomenis 9, siūloma nuo 2025 metų nustatyti ambicingesnes,
didesnes už Direktyvoje nurodomas minimalias 10 metalinės (juodųjų metalų) pakuotės ir metalinės
(aliuminio) pakuotės perdirbimo užduotis: metalinei (juodųjų metalų) pakuotei nuo 2025 metų – 75
proc., nuo 2030 metų – 85 proc., metalinei (aliuminio pakuotei nuo 2025 metų – 55 proc., nuo 2030
metų – 65 proc.
1.5. popierinei ir kartoninei pakuotei nuo 2016 metų nustatyta 80 proc. naudojimo, iš jo 76
proc. perdirbimo užduotis. Įvertinus pastarųjų metų popierinių ir kartoninių pakuočių atliekų
surinkimo ir perdirbimo duomenis 11 ir norint 2030 metais pasiekti minimalų, popierinei ir
kartoninei pakuotei, Direktyvoje nustatytą perdirbimo tikslą 12, siūloma didinti popierinių ir
kartoninių pakuočių tvarkymo užduotis, nuo 2022 metų nustatant 85 proc. naudojimo, iš jo 80 proc.
perdirbimo užduotį, o nuo 2025 metų – 83 proc., 2030 metų – 85 proc. perdirbimo užduotį;
1.6. medinei pakuotei nuo 2016 metų nustatyta 45 proc. naudojimo, iš jo 35 proc. perdirbimo
užduotis. Įvertinus medinių pakuočių atliekų tvarkymo problematiką, pastarųjų metų surinkimo ir
perdirbimo duomenis13 ir norint 2030 metais pasiekti minimalų Direktyvoje nustatytą pakuočių
atliekų perdirbimo tikslą14, siūloma nuo 2030 metų padidinti medinių pakuočių atliekų perdirbimo
užduotį iki 37 proc.;
1.7. kitai pakuotei nuo 2016 metų nustatyta 45 proc. naudojimo, iš jo 22 proc. perdirbimo
užduotis. Nutarimo projektu siūloma proporcingai didinti kitos pakuotės perdirbimo užduotį, nuo
2025 metų – 25 proc., nuo 2030 metų – 27 proc.;
2. pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priedo nuostatas nustatyti vieną užduotį
visų rūšių kombinuotosioms pakuotėms;3. patikslinti gaminių pavadinimus pagal Mokesčio už
aplinkos teršimą įstatymo 3 priedo nuostatas;
4. įvertinus studijos dėl „padangų atliekų panaudojimo statybos ir kitų produktų gamyboje,
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Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2019 metais perdirbta – 73,8 proc., o panaudota – 82 proc. plastikinių
pakuočių atliekų.
7
Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis, i punkto i papunktis.
8
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2019 metais perdirbta 29,4 proc., o panaudota 34,9 proc. kombinuotų
pakuočių atliekų.
9
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2019 metais perdirbta 84,4 proc., o panaudota 82,6 proc. metalinių
pakuočių atliekų.
10
Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis, i punkto i papunktis.
11
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2019 metais perdirbta 82,2 proc., panaudota 82,2 proc. popierinių ir
kartoninių pakuočių atliekų.
12
Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies i punkto vi papunktis.
13
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2019 metais perdirbta 28,8 proc., o panaudota 59,7 proc. medinių
pakuočių atliekų.
14
Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies h punktas.
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statyboje ar kitose veiklose“15 rezultatus, nuo 2025 metų nuosekliai didinti padangų atliekų
tvarkymo užduotis.
Nutarimo projektas neprieštarauja Vyriausybės programai.
Nutarimo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl informacijos apie techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.
Pritarus Nutarimo projektui, keisti ar priimti naujų teisės aktų nereikės.
Nutarimo projekte sąvokos neįtvirtinamos.
Nutarimo projektas paskelbtas Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), kur su juo
gali susipažinti suinteresuotos institucijos ir visuomenė.
Pastabas ir pasiūlymus Nutarimo projektui prašome pateikti per 10 darbo dienų po jo
paskelbimo TAIS. Per nustatytą laiką negavę pastabų ir pasiūlymų, laikysime, kad pastabų ir
pasiūlymų Nutarimo projektui neturite.
Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.
Nutarimo projektą parengė Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės (vadovė Agnė
Bagočiutė, tel. 8 646 89902) vyriausioji specialistė Ieva Kazulytė (tel. 8 696 49647, el. paštas
ieva.kazulyte@am.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 3 lapai.
2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.
3. Direktyvos 2018/852 ir Nutarimo projekto atitikties lentelė, 3 lapai.
4. Direktyvos 2006/66/EB ir Nutarimo projekto atitikties lentelė, 2 lapai.

Aplinkos viceministrė

Raminta Radavičienė

I. Kazulytė, 8 696 49 647, el. p. ieva.kazulyte@am.lt
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Aplinkos ministerijos užsakymu viešojo pirkimo būdu atrinktų nepriklausomų ekspertų atlikta studija ,Padangų
atliekų panaudojimas statybos ir kitų produktų gamyboje, statyboje ar kitose veiklose“, prieiga per internetą:
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/ekspertai-padangu-atliekas-siulo-naudoti-keliams-ir-takams-tiesti

4
Adresatų sąrašas:

1. Aplinkos apsaugos agentūra, el. p. aaa@aaa.am.lt
2. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, el. p. info@aad.am.lt
3. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, el. p. kanc@eimin.lt
4. Teisingumo ministerija el. p. rastine@tm.lt
5. Žemės ūkio ministerija, el. p. zum@zum.lt
6. Energetikos ministerija, el. p. info@enmin.lt
7. Vidaus reikalų ministerija, el. p. bendrasis@vrm.lt
8. Sveikatos apsaugos ministerija, el. p. ministerija@sam.lt
9. Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija, el. p. lratca10@gmail.com
10. Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija, el. p. info@lkata.lt
11. Lietuvos savivaldybių asociacija, el. p. bendras@lsa.lt
12. Savivaldybių komunalinių įmonių asociacija, el. p. info@skia.lt
13. Atliekų tvarkytojų ir turėtojų asociacija, el. p. attasociacija@gmail.com
14. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, el. p. info@chambers.lt
15. Lietuvos verslo konfederacija, el. p. info@lvk.lt
16. Lietuvos pramonininkų konfederacija, el. p. sekretoriatas@lpk.lt
17. Lietuvos pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacija, el. p. info@patva.lt
18. VšĮ „Gamtos ateitis“, el. p. info@gamtosateitis.lt
19. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, el. p. info@pto.lt
20. VšĮ „Žaliasis taškas“, el. p. biuras@ztl.lt
21. Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacija, el. p. info@maspa.lt
22. Aplinkosaugos koalicija, el. p. info@akoalicija.lt
23. VšĮ „Žiedinė ekonomika“, el. p. info@circulareconomy.lt
24. Asociacija „EEPA“, el. p. bendras@epa.lt
25. Autogamintojų ir importuotojų asociacija, el. p. info@agia.lt
26. Gamintojų ir importuotojų asociacija, el. p. info@gia.lt
27. Pakuotės atliekų perdirbėjų asociacija, el. p. e.sauliunas@gmail.com
28. VšĮ „Užstatas“, el. p. uzstato.sistema@gmail.com
29. VšĮ „Užstato sistemos administratorius“, el. p. info@usad.lt
30. Asociacija „Baltijos gėrimų pramonės aljansas“, el. p. info@abbi.lt
31. Lietuvos prekybos įmonių asociacija, el. p. info@lpia.lt
32. Natūralaus mineralinio vandens asociacija, el. p. info@mineralinisvanduo.lt
33. Asociacija „Lietuvos maisto pramonė“ el. p. info@maistoasociacija.lt
34. Maisto papildų gamintojų asociacija, el. p. info@mpga.lt
35. Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacija, el. p. inara@likochema.lt
36. Asociacija Lietuvos gėrimai, el. p. info@lgerimai.lt
37. Specialiųjų tyrimų tarnyba, el. p. dokumentai@stt.lt
38. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, el. p. dokumentas@fntt.lt
39. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, el. p. taryba@kt.gov.lt
40. Lietuvos Standartizacijos departamentas
41. Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija Linpra, el. p. info@linpra.lt
42. Lietuvos autoverslininkų asociacija, el. p. valdyba@laa.lt
43. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, el. p.
vmi@vmi.lt

