Par dzērienu iepakotāju dalību
depozīta sistēmā
no 2022. gada 1. februāra
Kas ir depozīta sistēma?
Izlietoto dzērienu iepakojuma apsaimniekošanas sistēma,
kas darbojas pēc ražotāju paplašinātās atbildības
principiem un kurā iepakojums tiek apsaimniekots –
savākts, sašķirots un nodots pārstrādei vai atkārtotai
uzpildei. Patērētāju motivāciju atgriezt iepakojumu
paaugstina depozīta maksa, kura tiek atgriezta, nododot
depozīta iepakojumu pēc produkta izlietošanas.

Dzērienu ražotāju un importētāju dalība sistēmā
nodrošina radīto depozīta iepakojumu pārstrādi un
palīdz samazināt atkritumu daudzumu sabiedriskās
vietās un dabā.

Dalība depozīta sistēmā
≥ 150 kg gada laikā

Balstoties uz Iepakojuma likuma 18.1 pantu,
depozīta sistēmā ir pienākums iesaistīties
~500 gab.* 0,5L stikla pudeles
vai
visiem depozīta iepakotājiem – dzērienu
~5 000 gab.* PET pudeles
ražotājiem un importētājiem, kuru radītā
vai
~10 000 gab.* metāla skārdenes izlietotā dzērienu depozīta iepakojumā
apjoms kalendārā gada laikā ir 150 kg vai

vairāk.
jāslēdz līgums ar DIO
Tiem depozīta iepakotājiem, kuriem likums nenosaka obligātu dalību depozīta
sistēmā, ir iespējams pieteikties sistēmā brīvprātīgi, tādējādi palīdzot
apsaimniekot vēl lielāku iepakojumu apjomu un padarot apkārtējo vidi tīrāku.
*Norādītie apjomi ir aptuveni un var variēt atkarībā no iepakojuma tilpuma u.c. parametriem.

Noslēdzot līgumu ar SIA "Depozīta Iepakojuma Operators", iepakotāji
iegūs atbrīvojumu no atkritumu apsaimniekošanas un Dabas resursu
nodokļa par iepakojumu, kas tiks reģistrēts depozīta iepakojuma reģistrā
un tiks apsaimniekots depozīta sistēmas ietvaros. Depozīta iepakojuma
apsaimniekošanu organizē DIO.

1. solis

līguma noslēgšana ar SIA “Depozīta Iepakojuma Operators”.

Visus iepakotājus, kuri plāno laist tirgū produktus no 2022. gada 1. februāra, aicinām
slēgt līgumu ar DIO līdz 2021. gada 31. oktobrim.
Vēlākais līguma parakstīšanas termiņš ir līdz 2021. gada 31. decembrim!

2. solis

preču etiķešu sagatavošana depozīta sistēmai

Depozīta
sistēmas
atpazīšanas
zīmes

Lai depozīta sistēma atpazītu iepakojumus, par kuriem ir iemaksāta
depozīta maksa un depozīta dalības maksa, uz visiem depozīta
produktiem (produktu etiķetēm) būs jāizvieto depozīta sistēmas
atpazīšanas zīme, kā arī jāmaina preces svītrkods.
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Detalizēta informācija atrodama DIO izstrādātajā iepakotāju
rokasgrāmatā, kas pieejama www.dio.lv, sadaļā “Informācija
iepakotājiem”.

3. solis

iepakojuma reģistrācija depozīta sistēmā

Iepakojuma reģistrācijas
iepakojuma paraugu
pieteikums
nosūtīšana testu veikšanai

Pēc līguma noslēgšanas ar DIO depozīta
iepakotājam ir pienākums reģistrēt depozīta
iepakojuma reģistrā katru depozīta iepakojumu,
kuru iepakotājs plāno laist tirgū, sākot no
2022. gada 1. februāra.

Atbilstoši Iepakojuma likumam dzērienus ar depozīta zīmēm varēs sākt tirgot
tikai no 2022. gada 1. februāra!

Pārejas periods
01.02.2022

31.07.2022

Pārejas periods
Ņemot vērā pārejas periodu, no 01.02.2022. līdz 31.07.2022. atbilstoši iepriekšējai kārtībai būs
atļauts tirgot arī dzērienus bez depozīta atpazīšanas zīmes.
Savukārt no 2022. gada 1. augusta veikalu plauktos drīkstēs atrasties tikai jaunie iepakojumi ar
depozīta zīmi!

