INFORMACIJA DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ IMPORTUOTOJAMS NUSTATYTŲ PAREIGŲ VYKDYMO
Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu, transporto priemonių importuotojai (į Lietuvą įvežantys ir vidaus
rinkai tiekiantys naujas ir naudotas transporto priemones) privalo:
1.
2.

3.

4.

5.

Registruotis LR aplinkos ministro nustatyta tvarka.
Organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau ENTP),
kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų LR vidaus
rinkai tiektas transporto priemones.
Užtikrinti ne mažiau kaip vienos ENTP priėmimo vietos
kiekvienoje apskrityje buvimą ir organizuoti tokiose vietose
priimtų ENTP perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę
tvarkyti atliekų tvarkytojui.
Užtikrinanti ENTP ir jų dalių perdirbimą ar kitokį naudojimą,
kad būtų įvykdytos šios užduotys: 95% pakartotiniam
naudojimui ir naudojimui, 85% pakartotiniam naudojimui ir
perdirbimui.
Užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos asmeniui, kuriam
priklausanti ENTP neturi rinkos vertės ar ši vertė yra neigiama,
nemokamai atiduoti tvarkyti šią ENTP.

6.

7.

8.

9.

Aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti
visuomenę ENTP tvarkymo klausimais: apie transporto
priemonėse esančias pavojingas medžiagas; ENTP netinkamo
tvarkymo poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, ir pan.
Organizuoti ir finansuoti baterijų ir akumuliatorių surinkimą,
vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą bei visuomenės
švietimą ir informavimą.
Apmokėti ENTP surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir
naudojimo išlaidas, taip pat visuomenės informavimo
organizavimo ir vykdymo išlaidas, t.y. finansuoti pareigų
vykdymą.
Tvarkyti transporto priemonių apskaitą ir teikti apskaitos
ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Transporto priemonių gamintojai ir importuotojai pareigas gali vykdyti:
individualiai (organizuojant ir finansuojant ENTP ir baterijų bei akumuliatorių surinkimą, ENTP priėmimo vietų
apskrityse buvimą, užduočių įvykdymą, visuomenės švietimą ir informavimą, ataskaitų teikimą).
kolektyviai (pavedant visų pareigų vykdymą licencijuotai Organizacijai).
Gamintojų ir Importuotojų Asociacija (GIA) – 2006 m. įkurta pelno nesiekianti, licencijuota organizacija, kuri kolektyviai, už
daugiau nei 500 transporto priemonių gamintojų ir importuotojų, organizuoja ENTP atliekų tvakymą. GIA tikslas – geriausiomis
sąlygomis vykdyti transporto priemonių bei jose įmontuotų baterijų ir akumuliatorių gamintojams ir importuotojams LR atliekų
tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.
Sudarius sutartį su Gamintojų ir Importuotojų Asociacija – organizacija prisiima visų pareigų vykdymą ir atsakomybę.

Daugiau informacijos apie Gamintojų ir Importuotojų Asociaciją, jos vykdomą veiklą - rasite internetinėje svetainėje www.gia.lt.
Dėl sutarčių ir papildomos informacijos galite kreiptis el.paštu asta@gia.lt arba telefonu (8 6) 471 65 87.

GIA – vienintelė organizacija, turinti teisę atstovauti transporto priemonių gamintojus ir importuotojus, vykdo
jiems nustatytas pareigas, t.y.:
pagal teisės aktų reikalavimus yra sukūrusi eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau ENTP) surinkimo
tinklas, kuris garantuoja ENTP surinkimą ir tinkamą sutvarkymą mažiausiais kaštais;
užtikrina surinktų ENTP ir jų dalių perdirbimą bei kitokį jų naudojimą, taip įvykdomos LR Vyriausybės nustatytos
pakartotinio naudojimo ir naudojimo ar perdirbimo užduotys;
finansuoja ENTP neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų tvarkymo sektorių;
informuoja ir šviečia visuomenę ENTP tvarkymo klausimais;
bendradarbiaudama su visomis savivaldybėmis iš kiemų ir kitų teritorijų pašalina paliktas be priežiūros ENTP;
nariams nemokamai organizuoja seminarus, konsultuoja visais ENTP atliekų tvarkymo klausimais, esant poreikiui
atstovauja valstybinėse institucijose;
aplinkos ministro nustatyta tvarka už narius Aplinkos ministerijai teikia ataskaitas.
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Kviečiame tapti Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos nariais ir Jums nustatytų
pareigų vykdymą pavesti mums!

Daugiau informacijos apie Gamintojų ir Importuotojų Asociaciją, jos vykdomą veiklą - rasite internetinėje svetainėje www.gia.lt.
Dėl sutarčių ir papildomos informacijos galite kreiptis el.paštu asta@gia.lt arba telefonu (8 6) 471 65 87.

