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Nr. (27)-TS-

Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – VAAT) 2020-06-09 sprendimu
administracinėje byloje Nr. eI3-58-821/2020 (toliau – Sprendimas) panaikino Aplinkos apsaugos
agentūros (toliau – Agentūra) 2017-11-30 raštą Nr. (27)-TS-115 ,,Sprendimas dėl RUAB ,,Super
Montes“ įspėjimo apie galimą išbraukimą iš tvarkytojų sąrašo ir išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo“.
Taip pat VAAT Sprendimu pažymėjo ,,jog byloje nėra jokių duomenų (pareiškėjos prašymo dėl
išbraukimo iš sąrašo, informacinio rašto ir pan.), kad pareiškėja po 2018-01-01 neketino tęsti
veiklos Atliekų tvarkytojų sąraše ir dėl šios priežasties nevykdė pasikeitusių teisės aktų įpareigojimų
teikti dokumentus Agentūrai. Byloje nustatyta, jog Agentūra apie pakeistas tvarkos aprašo
nuostatas pareiškėją informavo 2017-02-28 raštu Nr. (27)-A4-2095. Aplinkos ministras Įsakymo 3
punktu Agentūrai pavedė įspėti atliekų tvarkytojus, nepateikusius šių dokumentų iki 2017-11-01,
apie galimą išbraukimą iš šio sąrašo, nustatant 1 mėnesio terminą trūkumams pašalinti. Įspėjimas 2
buvo parengtas vykdant minėtą teisės aktuose nustatytą įpareigojimą, juo taip pat buvo nustatytas
papildomas terminas (iki 2017-12-14) dokumentams pateikti. Teismo vertinimu, nėra pagrindo
sutikti su pareiškėjos teiginiais, kad Agentūra negalėjo pateikti pareiškėjai įspėjimo, nes net ir
nepateikusi dokumentų iki 2017-12-31 pareiškėja šiame sąraše yra pagrįstai ir teisėtai. Kaip jau
buvo minėta pareiškėja nei iki Įspėjimo 2 pateikimo, nei po jo pateikimo, niekaip neinfomavo
Agentūros apie savo ketinimus netęsti veiklos, todėl Agentūra pagrįstai ir teisėtai įspėjo pareikšėją
apie teisės aktuose nustatytų įpareigojimų nevykdymą. Taip pat negalima sutikti, jog duodama
Įspėjimą 2, Agentūra nesilaikė VAĮ reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos
reikalavimas panaikinti Įspėjimą 2 atmetamas kaip nepagrįstas.“.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1
dalimi1 VAAT Sprendimas yra įsiteisėjęs.
Agentūra 2017-11-14 raštu Nr. (27)-A4-11693 ,,Dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš
Tvarkytojų sąrašo“, atsižvelgdama į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2017-05-12 įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28
d. įsakymo Nr. D1-942 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d.
įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius
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1. Neapskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimai įsiteisėja pasibaigus apeliacinio apskundimo terminui.

dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
pakeitimo“ (toliau – Įsakymas) 3 punktu, atliekų tvarkytojai įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių
ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau –
Tvarkytojų sąrašas) įpareigoti iki 2017 m. lapkričio 1 d. pateikti Agentūrai papildomus dokumentus,
patvirtinančius atitiktį šiuo įsakymu pakeisto Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų
sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo (toliau –
Tvarkos aprašas) reikalavimams (toliau – Papildomi dokumentai) ir tai, kad Įsakyme nurodyta, kad
Tvarkytojai, kurie iki 2017 m. lapkričio 1 d. nepateikė Agentūrai Papildomų dokumentų, turi būti
įspėti apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo, nustatant 1 mėnesio terminą trūkumams
pašalinti ir įvertinusi, kad RUAB „Super Montes“2 yra įrašyta į Tvarkytojų sąrašą kaip stiklinės
pakuotės, plastikinės pakuotės, PET (polietileno tereftalatas) pakuotės atliekų naudotoja, plastikinės
pakuotės, popierinės ir kartoninės pakuotės, kitos pakuotės atliekų eksportuotoja, elektros ir
elektroninės įrangos, stiklinės pakuotės, plastikinės pakuotės, PET (polietileno tereftalatas)
pakuotės, popierinės ir kartoninės pakuotės, metalinės pakuotės, kombinuotos pakuotės (vyraujanti
medžiaga popierius), kombinuotos pakuotės (kita vyraujanti medžiaga), medinės pakuotės, kitos
pakuotės atliekų surinkėja iš komunalinio ir ne iš komunalinio srauto, tačiau iki 2017 m. lapkričio 1
d. Agentūrai nepateikė Papildomų dokumentų, kaip numatyta Įsakyme, vadovaujantis Įsakymo 3
punktu, įspėjo RUAB „Super Montes“ apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo ir nurodė iki
2017-12-14 pateikti Agentūrai Papildomus dokumentus (toliau – Įspėjimas).
Nustatyta, kad, remiantis Vieningos dokumentų valdymo informacinės sistemos
duomenimis, RUAB „Super Montes“ nei per Įspėjime nurodytą terminą, nei iki VAAT Sprendimo
įsiteisėjimo nepateikė Agentūrai Papildomų dokumentų.
Įvertinęs tai, kad VAAT Sprendimas yra įsiteisėjęs, taip pat tai, kad VAAT Sprendimu
konstatavo, kad Agentūra pagrįstai ir teisėtai Įspėjimu įspėjo RUAB ,,Super Montes“ apie teisės
aktuose nustatytų įpareigojimų nevykdymą ir RUAB ,,Super Montes“ reikalavimą panaikinti
Įspėjimą atmetė kaip nepagrįstą ir tai, kad RUAB ,,Super Montes“ nei per Įspėjimu nurodytą
laikotarpį, nei iki VAAT Sprendimo įsiteisėjimo nepateikė Agentūrai Papildomų dokumentų ir,
atsižvelgęs į Patariančiosios komisijos dėl informacijos apie Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar)
pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų veiklos atitikimą teisės aktų
reikalavimams įvertinimo ir siūlymams dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų
sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojams taikytinų poveikio priemonių parengti
darbo reglamento, patvirtinto Agentūros direktoriaus 2013-02-08 įsakymu Nr. AV-45 „Dėl
Patariančiosios komisijos informacijos apie turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų
sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams
įvertinimo ir siūlymams dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą
įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojams, taikytinų poveikio priemonių parengti ir darbo
reglamento patvirtinimo“ (kartu su Agentūros direktoriaus 2015-12-10 įsakymu Nr. AV-357,
direktoriaus 2019-06-04 įsakymu Nr. AV-172 ir direktoriaus 2020-04-01 įsakymu Nr. AV-85),
siūlymą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 16 dalies
3 punktu3 (Įspėjimo teikimo metu galiojusi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo redakcija, o
pagal šiuo metu galiojančią Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo redakciją – 3431 straipsnio 16
dalies 3 punktu4), Tvarkos aprašo 21.3 papunkčiu5:
1. Išbraukiu RUAB „Super Montes“ (Įm. k. 160205644) iš Tvarkytojų sąrašo.
2. Pripažįstu Tvarkytojų sąrašo 17 eilutę netekusia galios.
Vadovaujantis Tvarkos aprašo 22 punktu, Tvarkos aprašo 21.3 papunktyje nurodytais
pagrindais iš Tvarkytojų sąrašo išbrauktas ir Tvarkos aprašo 4–8 punktų reikalavimus atitinkantis
Šio sprendimo priėmimo metu įmonė „Super Montes“ yra bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto, todėl, tiek šiame
rašte, tiek atliekant veiksmus Tvarkytojų sąraše gali būti nurodytas, tiek BUAB, tiek RUAB trumpinai.
3 3) jeigu įspėjus apie galimą išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo per šio straipsnio 14 dalyje nurodytos institucijos
nustatytą terminą nurodyti pažeidimai nepašalinami ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs;
4 3) jeigu įspėjus apie galimą išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo per šio straipsnio 14 dalyje nurodytos institucijos
nustatytą terminą nurodyti pažeidimai nepašalinami ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs;
5 21.3. kai įspėjus apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo per nustatytą terminą nepašalinami nurodyti pažeidimai
ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs;
2

Tvarkytojas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka į Tvarkytojų sąrašą iš naujo gali būti įrašomas, jei
pašalina nustatytus pažeidimus, dėl kurių buvo išbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo, ir pateikia
pažeidimų pašalinimą patvirtinančius dokumentus.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti6.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Zita Šilienė

Justina Babikė, tel. 8 706 62042, el. p. justina.babike@aaa.am.lt

Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo Jums dienos.
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