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DĖL NAUJO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO MODELIO
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) kartu su žemiau pasirašiusiais gamintojais ir
importuotojais, kreipiasi į Aplinkos ministeriją atsakydami į Pakuočių ir pakuočių atliekų
tvarkymo sistemos teisinės bazės tobulinimo darbo grupės š. m. vasario 12 d. metu išsakytą
prašymą pateikti Gamintojų ir importuotojų matymą, kaip racionaliausiai galėtų būtų
reglamentuotas pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymas. Šis siūlymas (gairės) buvo aptartos
išplėstiniame pasitarime, kuriame dalyvavo 59 gamintojų ir importuotojų atstovų atitinkamai
užimančių 39% visos pakuočių ir rinkos Lietuvoje. Pažymime, kad tai yra principinė schema,
kaip mūsų nuomone turėtų būti paskirstytos gamintojų ir importuotojų pareigos bei teisės
tinkamai įgyvendinant gamintojo ir importuotojo atsakomybės principą.
Palaikome Aplinkos ministerijos iniciatyvas atvirai diskutuoti apie esamos atliekų
tvarkymo sistemos netobulumus. Suprantame ir tikime, kad būsimi pokyčiai šioje sistemoje
įvyks išklausius visas suinteresuotas puses ir leis ateityje pasiekti užsibrėžtų tikslų.
Pagrindinis tikslas - sudaryti galimybę gamintojams ir importuotojams patiems, savo
lėšomis surinkti, rūšiuoti bei tvarkyti pakuočių atliekas.
Žemiau pateikiame motyvus bei siūlomas gaires.
Motyvai, kodėl paliekant gamintojams ir importuotojams pareigą būti atsakingiems už
pakuočių atliekų sutvarkymą tikslingą užtikrinti ir tam tikras jų teises ir spręsti klausimą dėl
centralizavimo:
1.
Gamintojai ir importuotojai dalyvaudami organizacijos valdyme užtikrintų
racionaliausius būdus sutvarkymo užduotims pasiekti. Ko tikrai negalima pasakyti, jei
jiems tebūtų palikta pareiga apmokėti sąskaitas už kitų subjektų (savivaldybių) atliktus
darbus, šiems negalint dalyvauti net tų darbų apibrėžties formavime, vykdant viešuosius
pirkimus.
2.
Gamintojai ir importuotojai turėdami teisę patys organizuoti pakuočių atliekų surinkimą,
rūšiavimą ir tvarkymą būtų suinteresuoti ilgalaikėmis investicijomis į šių procesų
vystymą, taip siekiant juos optimizuoti. Savivaldybės neretai į šiuos procesus žiūri
politizuotai, o ne siekia racionaliausių ir ekonomiškai logiškų sprendimų.
Kartu pažymime, kad efektyviai siekti užsibrėžtų tikslų šiandien trukdo šiuo metu
egzistuojančioje pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje trijų organizacijų konkurencija, kuri yra
deklaratyvi, nes organizuojant pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose
komunalinių atliekų tvarkymo sistemose organizacijos nekonkuruoja – pagal Pakuočių ir
pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą organizacijos veikia vienodomis sąlygomis. Organizacijų
konkurencija galima tik komerciniame sraute. Deklaratyvios konkurencijos esmė – vilioti
klientus, kuo pigesniais sprendimais pakuočių tvarkyme. Jei tokie pigūs (o tuo pačiu ir
neefektyvūs) sprendimai nekontroliuojami valstybės institucijų, tai jie atneša daugiau žalos nei
naudos visai sistemai. Vienos organizacijos kalbėjimas visų (didžiosios daugumos) šalies
gamintojų ir importuotojų vardu leistų centralizuotai vystyti ir vykdyti pakuočių atliekų
rūšiavimo bei perdirbimo procesus, suteiktų galimybę užtikrinti pačios organizacijos ir visos
pakuočių atliekų tvarkymo sistemos finansinį tvarumą bei stabilumą. Tai reiškia, kad viena
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organizacija galėtų prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus perdirbėjams. Pakuočių perdirbėjai
ypač akcentuoja srautų nestabilumą Lietuvoje. Centralizavus srautus vienoje organizacijoje
Lietuva gali tapti regiono lyderė pritraukusi pakuočių atliekų perdirbėjų investicijas Lietuvoje.
Tuo pačiu sutvarkymo kaštai taptų mažesni. Viena organizacija užtikrintų vienodas sąlygas
visiems gamintojams ir importuotojams dalyvaujantiems sistemoje. Teisinis ir finansinis
stabilumas, bei organizacijos patikimumas mums labai svarbus.
Esminės gairės:
1.
Gamintojai ir importuotojai turi pareigą sutvarkyti jų į rinką išleidžiamas pakuotes, todėl
būtina, kad jie turėtų galimybę per organizacija, kuriai jie suteikė įgaliojimus, pasirinkti
tinkamiausius pakuočių atliekų sutvarkymo būdus.
2.
Gamintojai ir importuotojai turi teisę patys (per organizaciją) organizuoti visų
išleidžiamų pakuočių tvarkymą – gamintojų ir importuotojų daugumai turi būti leista
svariai prisidėti prie naujo kolektyvaus atliekų tvarkymo modelio sukūrimo. Mūsų
siekiamybė, kad organizacija būtų viena.
1.
2.

Svarstant esmines gaires vertintinos ir šios nuostatos:
Viena organizacija turi geriausias ekonomines galimybes centralizuoti, vystyti ir vykdyti
pakuočių atliekų surinkimo, rūšiavimo bei perdirbimo procesus.
Organizacija privalo ne tik įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytąsias
užduotis, bet ir užtikrinti teisės aktais reglamentuotą veiklos skaidrumą, diegti inovacijas,
įgyvendinti žiedinės ekonomikos tikslus, o tai yra įmanoma tik tada, kai visos
kompetencijos ir resursai sutelkiami viename tvariame, patikimame ir finansiškai
stabiliame kompetencijų centre – vienoje organizacijoje.

Mes žemiau pasirašę gamintojai ir importuotojai bei jų atstovai, prašome Aplinkos
ministerijos apsvarstyti pateiktą siūlymą (gaires) ir jam pritarti. Svarstymą ir pritarimą
(nepritarimą) prašome organizuoti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemos teisinės
bazės tobulinimo darbo grupės posėdyje. Posėdžio metu pateiksime detalesnius argumentus
teikiamu klausimu. Pritarus gairėms esame pasirengę pateikti ir siūlymus dėl esamo
reglamentavimo pakeitimų bei aktyviai prisidėti tobulinant teisės aktus.
Pridedama: pasirašyti 45 gamintojų ir importuotojų bei jų atstovų (atstovaujančių dar 20
gamintojų ir importuotojų) kreipimaisi (Žr. Priedas Nr. 1).
Kreipimąsi pasirašę gamintojai ir importuotojai bei jų atstovai:
MV GROUP Production, AB
Sanitex, UAB
Bennet Distributors, UAB
Vilniaus degtinė, AB
Pieno žvaigždės, AB
Mineraliniai vandenys, UAB
Pernod Ricard Lietuva, UAB
Nestle Baltics, UAB
Kalnapilio-Tauro grupė, UAB
Ermitažas, UAB
Klaipėdos kartono tara, UAB
Lithuanian Snacks, UAB
Eternits Baltic, UAB
KIKA LT, UAB
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Avitelos prekyba, UAB
Electrolux, UAB
Javinė, UAB
Gintaro baldai, UAB
ViaCon Baltic, Lietuvos ir Švedijos UAB
ROL Lithuania, UAB
Volfas Engelman, AB
Rokiškio pieno gamyba, UAB
Žemaitijos pienas, AB
Švyturys - Utenos alus, UAB
Eckes-Granini Lietuva, UAB
Natūralus vanduo, UAB
Tridens
Rokiškio sūris, AB
AKVATERA LT, UAB
DAW Lietuva, UAB
Skanėja, UAB
Igis, I. Kriščiūno firma
Wurth Lietuva, UAB
Entafarma, UAB
Santa trade, UAB
Rūta, UAB
Baltic Champs, UAB
Robert Bosch, UAB
MV Stimelit, UAB
Audrius Juška, ūkininkas
Soudal, UAB
Alkajas, UAB
Prike Lietuva, UAB
Benko servisas, UAB
Lietuvos prekybos įmonių asociacija

Pagarbiai
Prezidentas
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