
2017 metais priežiūrą vykdančio subjekto vykdytos metinės veiklos ataskaita (licencijuotų 
gamintojų ir importuotojų organizacijų priežiūros dalis) 

2017 metais Organizacijoms buvo suteikta 12 konsultacijų elektroniniu paštu ir 30 
konsultacijų telefonu.  

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2016-06-16–2017-06-29 laikotarpiu atliko 
licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų (toliau – Organizacijos) 2016 m. vykdytos 
veiklos 56 planinius patikrinimus (toliau – Planiniai patikrinimai). Planinių patikrinimų metu buvo 
vertintos šios Organizacijos: VšĮ „Ekošviesa“, turinti elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ) 
atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, VšĮ „Padangų importuotojų organizacija“, turinti padangų 
atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, turinti pakuočių 
atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, VšĮ „Žaliasis taškas“, turinti pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo licenciją, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“, turinti EEĮ 
atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, Gamintojų ir importuotojų asociacija, turinti eksploatuoti 
netinkamų transporto priemonių, alyvos ir apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo 
licenciją, Asociacija „EEPA“, turinti EEĮ ir baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo 
licenciją, Autogamintojų ir importuotojų asociacija, turinti alyvos ir apmokestinamųjų gaminių 
atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, VšĮ „Atliekų tvarkymo organizacija“, turinti padangų 
atliekų tvarkymo organizavimo licenciją. VšĮ „Atliekų tvarkymo organizacija“ buvo vertinta tik 2016 
m. I ketvirčio Tarpinė ataskaita, kadangi 2016 m. II ir III ketvirčių tarpinių ataskaitų bei 2016 m. 
metinės ataskaitos VšĮ „Atliekų tvarkymo organizacija“ nepateikė (2016-11-22 sprendimu buvo 
panaikinta VšĮ „.Atliekų tvarkymo organizacija“ padangų atliekų tvarkymo organizavimo licencija 
licencijos turėtojo prašymu). Visos vertintos Organizacijos, išskyrus VšĮ „Atliekų tvarkymo 
organizacija“, vykdė visas veiklos organizavimo planuose, švietimo programose numatytas 
priemones ir finansavimo schemos įgyvendinimą. Esminių atliekų tvarkymo organizavimo veiklos 
pažeidimų dėl tarpinėse ataskaitose ar metinėse ataskaitose numatytų priemonių nevykdymo 
nenustatyta. Taip pat Planinio patikrinimo metu buvo vertinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatytos gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduotys. Nustatyta, kad visos vertintos 
Organizacijos, išskyrus Asociaciją „EEPA“ vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas 
gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduotis. Asociacija „EEPA“ neįvykdė 2016 m. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1A, 1B, 2, 3A, 5A, 6, 7 ir 8 EEĮ atliekų tvarkymo užduočių. 

2017 metais buvo taikytos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (toliau – 
Įstatymas) nustatytos poveikio priemonės Asociacijai „EEPA“, kadangi Asociacija „EEPA“ nesilaikė 
licencijuojamos veiklos sąlygų, t. y. neįvykdė gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatytų EEĮ atliekų tvarkymo užduočių už 2016 metus. Agentūra atsižvelgusi į tai, 
2017-09-22 raštu Nr. Nr. (27)-A4-9800 įspėjo Asociaciją „EEPA“ apie galimą EEĮ atliekų tvarkymo 
organizavimo licencijų Nr. 001 ir Nr. 003 galiojimo sustabdymą ir nenurodė Asociacijai „EEPA“ 
termino, per kurį licencijos turėtojas privalo pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas 
licencijos galiojimas, nes tai yra trečiasis įspėjimas per paskutinius dvejus metus. Agentūra 
vadovaudamasi Įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo 2017-05-30 nutarimu Nr. KT6-N5/2017, Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-01-11 
nutarimu Nr. 18 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo 
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 37 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-



04-24 įsakymu Nr. D1-276 „Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai“ ir atsižvelgiant 
į tai, kad Asociacija „EEPA“ buvo įspėta 2016-03-14 raštu Nr. (27)-A4-2479, 2016-05-31 raštu 
Nr. (27)-A4-5644, 2017-09-22 raštu Nr. (27)-A4-9800 panaikino Asociacijos „EEPA“ EEĮ atliekų 
tvarkymo organizavimo licencijų Nr. 001 ir Nr. 003 galiojimą. 

Asociacija „EEPA“ 2017-09-26 pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
dėl Agentūros 2017-09-22 rašto Nr. (27)-A4-9800. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-
09-27 nutartimi, Asociacijos „EEPA“ prašymu, pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės – 
laikinai sustabdytas Agentūros  sprendimas, kuriuo buvo panaikintos Asociacijos „EEPA“ licencijos, 
suteikiančios teisę organizuoti EEĮ atliekų tvarkymą.  

VšĮ „Atliekų tvarkymo organizacija“ nesilaikė licencijuojamos veiklos sąlygos, t. y nevykdė 
Įstatymo 3423 straipsnio 10 dalies 7 punkte nurodytos prievolės, licencijas išduodančiai institucijai 
aplinkos ministro nustatyta tvarka kas ketvirtį teikti informaciją apie praėjusį ketvirtį vykdytas atliekų 
tvarkymo veiklos organizavimo plane, atliekų tvarkymo finansavimo schemoje, visuomenės švietimo 
ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programoje numatytas priemones. Agentūra, 2016-10-
11 raštu Nr. (27)-A4-10169 įspėjo VšĮ „Atliekų tvarkymo organizacija“ apie galimą padangų atliekų 
tvarkymo organizavimo licencijos Nr. 004 galiojimo sustabdymą. Agentūra 2016-10-24 raštu Nr. 002 
gavo VšĮ „Atliekų tvarkymo organizacija“ prašymą panaikinti padangų atliekų tvarkymo 
organizavimo licenciją. Vadovaujantis Įstatymo 3423 straipsnio 2 dalimi, 3423 straipsnio 19 dalies 1 
punktu ir Taisyklių 37 punktu, Agentūra 2016-11-22 raštu Nr. (27)-A4-11679 panaikino VšĮ „Atliekų 
tvarkymo organizacija“ padangų atliekų tvarkymo organizavimo licencijos Nr. 004 galiojimą. 

Planinių patikrinimų metu nebuvo išskirtos dažniausiai pažeidžiamos teisės aktų nuostatos, 
todėl nebuvo teikti siūlymai keisti ar priimti naujus teisės aktus.  

 

 

 


