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                   DĖL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. IX-517 2, 4, 4(2), 7, 10, 
11(2) STRAIPSNIŲ IR 2 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-171 

 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos 

komitetą ir Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetą dėl planuojamo svarstyti Pakuočių ir pakuočių 
atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4, 4(2), 7, 10, 11(2) straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas 
Nr. XIVP-172.  

Projektu keičiamos kai kurios Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nuostatos dėl kurių 
pastabų neturime, tačiau atkreipiame dėmesį, jog šiam projektui grupė Seimo narių teikia pasiūlymą, kuriuo be 
kita ko siūloma išbraukti Įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., tokiu būdu eliminuojant prievolę Organizacijoms sudaryti 
sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta 
administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl bendradarbiavimo organizuojant komunalinių 
atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti, bei išbraukti 
Įstatymo 10 str. 4 d. 2 p., tokiu būdu eliminuojant numatytą pareigą Organizacijoms sudaryti sutartis su pagal 
Įstatymo 10 str. 4 d. 1 p. nurodytose sutartyse nustatytą tvarką parinktais atliekų surinkėjais dėl komunalinių 
atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo. 
Manome, kad tokie skuboti pokyčiai turėtų neigiamų pasekmių visai pakuočių tvarkymo sistemai. 

LVK savo gretose vienija gamintojus ir importuotojus, kurie yra atsakingi už išleistos pakuotės (pakuočių 
atliekų) sutvarkymą, tad pastaruoju metu ypatingą dėmesį pakuočių atliekų tvarkymo sektoriaus analizei. 
Esame įvertinę kitų šalių gerąsias ir blogąsias praktikas bei parengę pasiūlymus dėl galimų pokyčių šioje 
sistemoje. Atkreipiame dėmesį, jog Aplinkos ministerija yra sudariusi darbo grupę šiems klausimams spręsti, 
kurioje dalyvauja ir LVK atstovas, kurioje šio metu vyksta aktyvios diskusijos dėl galimo sistemos tobulinimo.  

Esame įsitikinę, kad pokyčiai pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje būtini, tačiau tuo pačiu suprantame, 
kad sprendimai dėl to turi būti priimami po išsamių diskusijų, apsvarsčius visų pusių argumentus. 

Prašome Aplinkos apsaugos ir Kaimo reikalų komitetų įstatymų projektus (įskaitant ir pasiūlymus dėl jų) 
dėl pakuočių atliekų tvarkymo sistemos svarstyti išklausius gamintojų ir importuotojų pasiūlymus (pristatytų 
LVK) arba gavus apibendrintą informaciją iš Aplinkos ministerijos darbo grupės, kurioje šiuo metu visos 
suinteresuotos pusė aktyviai diskutuoja dėl galimų pokyčių.  

Esame pasirengę jums patogiu laiku pristatyti konkrečius pasiūlymus dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
sistemos galimų pertvarkų. 
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