Atmintinė alyvų importuotojams,
gamintojams ir platintojams
Taikant GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPĄ, gamintojai ir importuotojai atsakingi už jų
vidaus rinkai tiekiamų gaminių (alyvos) poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki
saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir
šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių atliekų tvarkymo
užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius 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.

Importuotojas

Gamintojas

• Teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris
importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža alyvas į LR teritoriją.

• Teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris LR
teritorijoje gamina alyvas.

• LR pagamintų, į LR įvežtų (importuotų) alyvų perleidimas už atlygį ar
nemokamai kitam asmeniui LR ar sunaudojimas savoms reikmėms.
Tiekimas LR

vidaus rinkai

Alyva

• Mineralinė, pusiau sintetinė ar sintetinė tepimo arba pramonės alyva,
pavyzdžiui, vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyva, tepimo alyva,
turbinų, hidraulinė alyva.

Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu,
alyvos gamintojai ir importuotojai
privalo:
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Registruotis LR aplinkos ministro nustatyta tvarka.
Pradėję alyvų tiekimą Lietuvos vidaus rinkai, gamintojai ir importuotojai turi užsiregistruoti
Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS), adresu
www.gpais.eu .

Aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę apie alyvos atliekų keliamą pavojų
aplinkai ir šių atliekų tvarkymo galimybes. Tokia informacija gali būti pateikiama įmonės
pardavimo, perdavimo dokumentuose, reklaminėje alyvos ar jos produkto medžiagoje, taip pat
elektroninėse informavimo priemonėse.

Švietimo ir
informavimo būdai:
 Specialūs leidiniai,
stendai, spauda;
 Informacija
pardavimo
dokumentuose,
reklaminėje
literatūroje;
 Interneto
svetainėse.

Teikiama informacija turi būti:
 Informatyvi, aiški, aktuali,
nuolat atnaujinama;
 Importuotojo/gamintojo
interneto svetainėje nuolat
ir gerai matoma;
 Interneto naujienų
svetainėse atnaujinama ne
rečiau kaip kartą per 2
mėn..;
 Leidiniai platinami
vartotojams prieinamose,
lankomose vietose;
 Stendai A3 formato
(420x297 mm).

Informacijos turinys:
 netinkamo atliekų tvarkymo
žala visuomenės sveikatai ir
aplinkai;
 atliekų rūšiavimo svarba;
 reikalavimai perdirbti atliekas;
 atliekų surinkimo vietų
sąrašas;
 atliekų grąžinimo, surinkimo ir
perdirbimo sistemas ir
galimybes jomis naudotis;
 vartotojų ir atliekų turėtojų
vaidmenį skatinant atliekų
pakartotinį naudojimą,
perdirbimą ir kitokį
naudojimą.
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Jeigu alyvos atliekos neturi vertės rinkoje arba jų vertė yra neigiama, kompensuoti transporto
priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms ar atliekų tvarkytojams
alyvos atliekų surinkimo ir vežimo tvarkyti LR teritorijoje išlaidas arba neatlygintinai surinkti alyvos
atliekas iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių bei šias
atliekas pervežti ir perduoti alyvos atliekų tvarkytojams alyvos atliekų kiekį, kuris nėra didesnis už
alyvos gamintojo ir (ar) importuotojo patiektą LR vidaus rinkai alyvos kiekį.

Alyvos gamintojas ir (ar) importuotojas (jeigu nėra užsiregistravęs alyvos atliekų tvarkytoju) privalo
sudaryti dėl alyvos atliekų surinkimo iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas
teikiančių įmonių ir vežimo išlaidų kompensavimo sutartį su alyvos atliekų tvarkytoju (tvarkytojais),
kuris (kurie) į jį dėl to kreipėsi (jeigu alyvos atliekos neturi vertės rinkoje arba jų vertė yra neigiama).

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaita turi būti vykdoma gamintojo ir (ar)
importuotojo vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka naudojantis GPAIS:
 parengti ir turėti pagal atskiras gaminių rūšis Taisyklių 3 punkte nurodytą Sąrašą;
 ne rečiau kaip kartą per mėnesį pildomas atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio gaminių
apskaitos žurnalas;
 kalendoriniam metų ketvirčiui pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų
nuo kalendorinio metų ketvirčio pabaigos suformuojama ir patvirtinama to ketvirčio
gaminių apskaitos suvestinė.
 Kartu su suvestine turi būti suformuota ir patvirtinta atliekų tvarkymo organizavimo
veiklos suvestinė, kurioje nurodomi duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo
organizuotą atliekų tvarkymą ir vykdytas visuomenės švietimo ir informavimo priemones

LR vidaus rinkai tiekiamų alyvų apskaitoje, turi būti nurodomi duomenys:
 alyvų sąrašas (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, nurodytą 1987
m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir
statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m.
specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais
pakeitimais I priede ir produkto pavadinimas);
 į LR importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis
tonomis;
 LR pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis tonomis;
 iš LR eksportuotų ir (ar) išvežtų alyvų kiekis tonomis;
 iš viso LR vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis tonomis.
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Pasibaigus kalendoriniams metams gamintojas ir (ar) importuotojas privalo naudodamasis
GPAIS ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kalendorinių metų pabaigos suformuoti
ir ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų nuo kalendorinių metų pabaigos Aplinkos
apsaugos agentūrai pateikti praėjusių kalendorinių metų Ataskaitą. Aplinkos apsaugos
agentūra iki balandžio 1 d. įvertina pateiktą Ataskaitą ir nenustačiusi šios Ataskaitos trūkumų
ją priima. Aplinkos apsaugos agentūrai nustačius pateiktos Ataskaitos trūkumus, Ataskaita
atmetama naudojantis GPAIS ir laikoma nepateikta, jei per 20 kalendorinių dienų terminą
naudojantis GPAIS nepateikiama pagal Aplinkos apsaugos agentūros nurodytus trūkumus
patikslinta Ataskaita.

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių
pareigos bei alyvos ir alyvos produktų platintojų pareigos
Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės,
kurios yra alyvos atliekų turėtojos (atliekančios alyvos keitimą ar alyvos pardavimą arba kurių
veikloje susidaro ar gali susidaryti alyvos atliekų), privalo:
 nemokamai priimti alyvos atliekas iš asmenų, kuriems teikia transporto priemonių remonto
ir techninės priežiūros paslaugas;
 kaupti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veikloje susidarančias alyvos
atliekas ir jas laikyti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
 aplinkos ministro nustatyta tvarka tvarkyti susidariusių, kaupiamų alyvos atliekų apskaitą ir
teikti apskaitos ataskaitas;
 nemaišyti alyvos atliekų su kitomis atliekomis ar medžiagomis;
 susidariusias, sukauptas alyvos atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti
atliekų tvarkytojui;
 aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti vartotojus apie alyvos atliekų keliamą
pavojų aplinkai ir šių atliekų tvarkymo galimybes.
Alyvos ir alyvos produktų platintojai alyvos ir alyvos produktų platinimo (pardavimo)
vietose privalo teikti informaciją vartotojams, naudotojams apie alyvos atliekų neigiamą poveikį
aplinkai ir alyvos atliekų tvarkymo galimybes. Tokia informacija gali būti pateikiama alyvos
pardavimo dokumentuose ir (ar) reklaminėje literatūroje, kuri naudojama parduodant alyvas.

ATSAKOMYBĖ: Alyvų gamintojai ir
importuotojai, kurie netvarko ir nedalyvauja alyvų
atliekų tvarkymo sistemoje, gali būti traukiami
administracinėn atsakomybėn pagal LR ANK 25010
ir nubausti bauda nuo 2 700 Eur iki 6 000 Eur.
Taip pat už alyvų importuotojams
nustatytų pareigų nevykdymą, LR aplinkos
apsaugos įstatyme nustatytos baudos juridiniams
asmenims iki 14 000 Eur.

Alyvos gamintojai ir importuotojai pareigas
gali vykdyti:
 individualiai (organizuojant ir
finansuojant tiektos alyvos atliekų
tvarkymą),
 kolektyviai (pavedant visų pareigų
vykdymą licencijuotai organizacijai).

Transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytų
pareigų vykdymą galima pavesti licencijuotai organizacijai -

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijai.
Daugiau informacijos:

www.gia.lt.
info@gia.lt
(8 5) 273 0084
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