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Lūgumrakstu komiteja

28.02.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0381/2006, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giuseppe Brau, par 
nodokļa atcelšanu bioloģiski noārdāmam iepakojumam

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta 100 % bioloģiski noārdāmas plastmasas iepakojumu 
priekšrocības videi un lauksaimniecībai un aicina atcelt nodokļus par tiem; viņš uzsver, ka 
šādiem materiāliem saskaņā ar Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu 
būtu jāatbilst Eiropas standarta EN 13432 prasībām.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 22. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 28. februārī

Faktu un lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta mērķis ir atbalstīt bioplastmasu izmantošanu Eiropas Savienībā, piešķirot tām 
beznodokļu statusu vai īstenojot saistošus likumdošanas pasākumus, kas varētu ierobežot 
bioloģiski nenoārdāmu plastmasu izmantošanu. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja rakstīto 
bioloģiski noārdāmām plastmasām ir virkne videi labvēlīgu īpašību – salīdzinājumā ar 
parastajām plastmasām bioplastmasu ražošanā ir zemākas siltumnīcu gāzu emisijas un tiek 
ietaupīta enerģija. Lūgumraksta iesniedzējs aicina arī izmantot Eiropas standartu EN 13432, 
kas nosaka bioloģiski noārdāmo materiālu īpašības, kā atsauci, lai varētu noteikt bioloģiski 
noārdāmās plastmasas.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija apzinās, ka bioplastmasu izmantošana par iepakojuma materiālu dažos izmantojuma 
veidos un apstākļos var būt potenciāli labvēlīga videi. Tomēr bioplastmasu potenciāla un 
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īpašību komerciālais aspekts pagaidām vēl nav pilnīgi izpētīts.

Komisija atbalsta plašus pētījumus bioloģiski noārdāmo plastmasu jomā. Kopienas finansētā 
BIOMAT tīmekļa vietne http://www.biomatnet.org/home.html sniedz sīkāku informāciju par 
plašajiem pētījumiem, kas pēdējo 15 gadu laikā veikti dažādās pamatprogrammās. Tā aptver 
visus pētījumu aspektus no lauksaimniecības izcelsmes izejvielām līdz polimēru apstrādei un 
no bioloģiskās noārdāmības līdz tirgus jautājumiem. No izpētes viedokļa Eiropa ir bijusi 
celmlauzis bioplastmasu inovācijās (plastmasas uz cietes bāzes, polihidroksibutirāti, 
proandioli un polipienskābes), bet vēl nav pilnīgi izpētījusi to komerciālo potenciālu. Septītajā 
pamatprogrammā vairākos tematos pētījuma projektiem par bioplastmasām ir būtisks 
potenciāls un jo īpaši attiecībā uz biomasas pārstrādes iekārtām un mikrobioloģiskajām 
metodēm.

Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu1 (Iepakojuma direktīva) paredz 
pamatprasības, kurām jāatbilst iepakojumam, lai to varētu uzskatīt par bioloģiski noārdāmu. 
Atbilstība CEN standartam par bioloģisko noārdāmību EN 134322 ļauj automātiski pieņemt, 
ka ievērota atbilstība bioloģiskās noārdāmības prasībām. Tomēr, tā kā standarti ir dārgi, var 
izmantot arī citus līdzekļus, lai pierādītu atbilstību pamatprasībām.

Papildus pamatprasībām Iepakojuma direktīva nosaka, ka dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
ieviesti citi preventīvi pasākumi attiecībā uz iepakojumu. Šādi pasākumi var būt bioloģiski 
noārdāmo plastmasu izmantošanas veicināšana, it īpaši tur, kur bioloģiski noārdāmo 
plastmasu izmantošana būtu labvēlīga videi. Kaut arī dalībvalstis nedrīkst aizliegt bioloģiski 
nenoārdāmu plastmasu izmantošanu iepakojumā, ja tas atbilst Iepakojumu direktīvas 
pamatprasībām, tās var veicināt bioplastmasu izmantošanu, piemēram, ar izglītojošām 
kampaņām.

Attiecībā uz nodokļiem Eiropas līmenī nepastāv bioloģiski noārdāmas plastmasas iepakojumu 
aplikšanas ar nodokli saskaņošana (izņemot vispārējo saskaņošanu, kas piemērojama PVN). 
Šajā posmā netiek plānots ieviest beznodokļu statusu bioloģiski noārdāmas plastmasas 
iepakojumam. Tomēr, pamatojoties uz subsidiaritātes principu, dalībvalstis var pieņemt 
nodokļu pasākumus (nodokļiem, izņemot PVN), lai atbalstītu bioloģiski noārdāmas
plastmasas iepakojumu utilizāciju, ar nosacījumu, ka šie pasākumi ir saskaņā ar EK līguma 
vispārējiem principiem, ka tie nav iemesls pārrobežu formalitāšu izvirzīšanai un ievēro 
nediskriminācijas principu.

Secinājumi

Šajā posmā Komisija neplāno bioloģiski noārdāmo plastmasu izmantošanu padarīt obligātu, jo 
jāturpina pētīt to vides potenciālu un īpašības, kā arī komerciālo potenciālu. Tomēr Komisija 
grib atbalstīt turpmāko izpēti šajā jomā.

  
1 OV L 365, 31.12.1994, 10. lpp.
2 Standarts EN 13432:2000 par bioloģisko reģenerāciju.
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Atbilstība standartam EN 13432 par bioloģisko noārdāmību ļauj automātiski pieņemt, ka 
ievērota atbilstība vienai no Iepakojuma direktīvas pamatprasībām, tomēr uzņēmēji var 
izmantot citus līdzekļus, lai pierādītu atbilstību.

Ievērojot Iepakojuma direktīvas prasības, dalībvalstis var veicināt bioplastmasu izmantošanu 
daudzos veidos.

Nav paredzēts ieviest beznodokļu statusu bioloģiski noārdāmas plastmasas iepakojumam 
Eiropas līmenī. Tomēr dalībvalstis var pieņemt nodokļu pasākumus (nodokļiem, izņemot 
PVN), lai atbalstītu bioloģiski noārdāmas plastmasas iepakojuma utilizāciju ar nosacījumu, ka 
šie pasākumi ir saskaņā ar EK līguma vispārējiem principiem.


