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Kuo pasižymi vienkartinių pakuočių užstato ženklas?

> Užstato už vienkartines pakuotes
sistemos taikymą nurodantis
ženklas – ar visi klausimai atsakyti?
Eglė Pinaitė, Rödl & Partner Vilnius
Michael Manke, Rödl & Partner Vilnius

Trumpai:
> Nuo 2016-ųjų vasario Lietuvoje įvedama naujoji
užstato už vienkartines pakuotes sistema. Reikalavimai bus taikomi stiklinėms, plastikinėms ir metalinėms vienkartinėms pakuotėms.
> Simbolį sudarys stilizuotas butelis su rodykle, kurie
kartu simbolizuoja raidę „D“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. liepos 1 d.
įsakymu patvirtintas Užstato už vienkartines pakuotes
sistemos taikymą nurodančio ženklo formos ir vienkartinių
pakuočių ženklinimo šiuo ženklu tvarkos aprašas konkretizuoja užstato už vienkartines pakuotes sistemos taikymo
nurodančiam ženklui bei jo formai.
Minėtame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme
numatyta, kad užstato už vienkartines pakuotes sistemos
taikymą nurodantis ženklas turi būti stačiakampio formos
rėmelyje pavaizduotas, D raidę simbolizuojantis stilizuotas
butelis su rodykle. Tvarkos apraše taip pat įtvirtinti minimalūs ženklo dydžiai bei galimybė ženklą naudoti tiek
pozityvu, tiek negatyvu.
Užstato ženklas pozityvu ir negatyvu:

Kitąmet vasarį pradės veikti naujoji užstato už vienkartines
pakuotes sistema. Kol kas Lietuvoje privalomojo užstato
sistema taikoma tik stiklinėms pakartotinio naudojimo
pakuotėms, tačiau, kaip minėta, nuo 2016 m. vasario 1 d.
įsigaliosiantys teisės aktai užstato sistemos reglamentavimo ypatumus numato ir naujai rinkoje atsirasiančioms
vienkartinėms pakuotėms.
Kokius produktus bus privaloma ženklinti užstato už
vienkartines pakuotes sistemos taikymą nurodančiu
ženklu?
Gamintojams ir importuotojams svarbu žinoti, kad Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiami alus, alaus kokteiliai,
sidras, kriaušių sidras, vaisių vynas, vaisių vyno kokteiliai,
vaisių vyno gėrimai, kiti fermentuoti gėrimai, alkoholiniai
kokteiliai ir nealkoholiniai gėrimai (gaivieji gėrimai, stalo
vanduo, gira), natūralus mineralinis vanduo, šaltinio vanduo, fasuotas geriamasis vanduo, sultys ir nektaras nuo
2016 m. vasario 1 d. rinkoje privalės būti identifikuojami
vienkartinių pakuočių užstato ženklu. Toks reikalavimas
taikomas stiklinėms, plastikinėms ir metalinėms
vienkartinėms pakuotėms, kurių talpa didesnė negu
100 mililitrų, bet mažesnė negu 3 litrai.

Kokias ženklinimo užstato ženklu problemas įžvelgia
gamintojai ir importuotojai?
Nepaisant to, kad vienkartinių pakuočių sistema bus pradėta taikyti už beveik dviejų mėnesių, gamintojai ir importuotojai gerokai anksčiau turėjo pradėti ruoštis vienkartinių pakuočių užstato sistemai. Tačiau iki šios dienos į verslo subjektų keliamus klausimus dėl ženklo nurodymo ypatumų valstybinės institucijos vis dar nepateikia galutinių
atsakymų.
Maisto teisėje ir maisto produktų ženklinime besispecializuojantys Advokatų profesinės bendrijos Rödl & Partner
teisininkai, gavę paklausimą iš Lietuvoje veikiančių maisto
produktų gamintojų dėl užstato sistemos taikymą nurodančio ženklo pateikimo ant pakuočių, kreipėsi į Lietuvos
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Respublikos aplinkos ministeriją dėl klausimų, susijusių su
gaminių ženklinimu.
Tvarkos aprašas tiesiogiai neįtvirtina spalvinių reikalavimų
užstato sistemą identifikuojančiam ženklui, o tik pateikia
galimybę naudoti baltos ir juodos spalvos derinių ženklo
pozityvą ir negatyvą.

Taigi tampa neaišku, ar atitikties teisės aktams nepažeistų
kitų spalvų ženklo naudojimas ant pakuočių. Remiantis
Aplinkos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis,
manytina, kad ženklui gali būti naudojamos bet kokios dvi kontrastingos spalvos, pateikiant jas kaip
parodyta Aplinkos ministro priimtame įsakyme pozityvo arba negatyvo forma.
Naujoji užstato sistema startuos 2016-ųjų vasario 1 d., todėl gamintojai ir importuotojai jau dabar
turėtų pradėti ženklinti gaminius, atsižvelgiant į aktualiausių teisės aktų reikalavimus.
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Rödl & Partner teisininkai mielai Jums padės maisto produktų ženklinime ir atsakys į visus Jums rūpimus klausimus, susijusius su naująja užstato už vienkartines pakuotes
sistema.
Daugiau informacijos:

Eglė Pinaitė
Vyresnioji teisininkė
Tel.: + 370 (5) 212 35 90
El. paštas: egle.pinaite@roedl.pro

Daugiau informacijos:
Ar numatomos papildomos apsaugos priemonės
užstato ženklui?
Nepaisant neigiamos užsienio valstybių patirties įvedus
vienkartinių pakuočių užstato sistemą, šiuo metu apie
papildomas apsaugos priemones Lietuvoje nėra kalbama.
Pavyzdžiui, Vokietijoje pirmaisiais užstato sistemos vienkartinėms pakuotėms įvedimo metais būta atvejų, kai dėl
menkos užstato sistemos ženklo apsaugos kitose Europos
valstybėse buvo pagamintas didelis kiekis pakuočių su
suklastotu užstato sistemos ženklu ir pasipelnymo tikslais
buvo pateiktas Vokietijoje esančiuose „taromatuose“.

Michael Manke
Advokatas (Diuseldorfas, Vilnius)
Asocijuotas partneris
Tel.: + 370 (5) 212 35 90
El. paštas: michael.manke@roedl.pro

Apsisaugoti nuo klastočių būtų galima naudojant, pavyzdžiui, apsaugines spalvines juosteles, spalvų paletes, specialius ženklą spausdinančius subjektus ar kitus identifikacinius aspektus.
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„ Each and every person counts“ – to the Castellers and to us.

„Many factors make Lithuania an attractive market especially today. With thorough
knowledge of the local conditions, our specialists advise you in the planned market entry
or expansion of your presence.“

Human towers symbolise in a unique way the Rödl & Partner corporate
culture. They personify our philosophy of solidarity, balance, courage and
team spirit. They stand for the growth that is based on own resources, the
growth which has made Rödl & Partner the company we are today.

Rödl & Partner

„Only the perfect interplay of our teams – consisting of a base, individual Castell levels and
of course the ones who venture up to the top – make joint success possible.“
Castellers de Barcelona
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Už turinį atsakingas asmuo:
Michael Manke – michael.manke@roedl.pro

„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (strength, equilibrium, valour and common
sense) is the Catalan motto of all Castellers, describing their fundamental
values very accurately. It is to our liking and also reflects our mentality.
Therefore Rödl & Partner embarked on a collaborative journey with the
representatives of this long-standing tradition of human towers – Castellers
de Barcelona – in May 2011. The association from Barcelona stands,
among many other things, for this intangible cultural heritage.

This Newsletter offers non-binding information and is intended for general information purposes only. It is not intended as legal, tax or business administration advice and cannot be
relied upon as individual advice. When compiling this Newsletter and the information included herein, Rödl & Partner used every endeavour to observe due diligence as best as possible,
nevertheless Rödl & Partner cannot be held liable for the correctness, up-to-date content or
completeness of the presented information.
The information included herein does not relate to any specific case of an individual or a legal
entity, therefore, it is advised that professional advice on individual cases is always sought.
Rödl & Partner assumes no responsibility for decisions made by the reader based on this
Newsletter. Should you have further questions please contact Rödl & Partner contact persons.

2

