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Temats: Lūgumraksts Nr. 0397/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Ludmila d'Atri, 
par finanšu un citiem stimuliem attiecībā uz bioplastmasas izmantošanu 
iepakojumam

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja aicina ieviest finanšu un citus stimulus, lai veicinātu bioplastmasas 
un citu iepakojumu, kas bioloģiski noārdās, izmantošanu, samazinot nodokļus šādiem 
materiāliem, un uzskata, ka ir vajadzīgi īpaši pasākumi, kas mudinātu dalībvalstis pielāgot 
savus tiesību aktus, lai nepieļautu tādu materiālu ražošanu un patēriņu, kas bioloģiski 
nenoārdās. Viņa apgalvo, ka bioplastmasas ražošanā patērē mazāk enerģijas un rada mazāk 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot tādus atjaunojamos lauksaimniecības produktus kā 
kukurūza, cukurbietes u. c.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 7. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija atbalsta orientēšanos uz ilgtspējīgu produktu un videi nekaitīgu materiālu pēc 
iespējas plašāku izmantošanu. Taču bioplastmasa ir tādu produktu grupa, kuri cits no cita var 
ievērojami atšķirties, un patlaban to īpašības un ietekme uz vidi vēl nav pilnībā izpētīta. 
Jāuzsver arī tas, ka līdz šim aprites cikla novērtējumos gūtie secinājumi par to, vai 
bioplastmasa ir videi nekaitīgāka nekā tradicionālā plastmasa, ir atšķirīgi. Domājams, lēmums 
par bioplastmasas izmantošanu būtu jāpieņem katrā gadījumā atsevišķi atkarībā no konkrētā 
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produkta, tā izmantošanas veida un nolietota produkta apsaimniekošanas iespējām, un to 
nevajadzētu pieņemt attiecībā uz visu plastmasas veidu izmantošanu kopumā. 

Komisija atbalsta pētījumus bioplastmasas jomā, nodrošinot finansējumu pētniecības 
projektiem tādās 7. pētniecības pamatprogrammas (7. PP) tematiskajās jomās kā 
nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas (NMP) un uz 
zināšanām balstīta bioekonomika (KBBE). Jaunākie konkursi finansējuma saņemšanai ir šādi: 

 Vieda un daudzfunkcionāla iepakojuma koncepcijas, kurās tiek izmantotas 
nanotehnoloģijas [NMP.2011.1.1-1];

 Progresīvi iepakojuma materiāli, kas ražoti no atjaunojamiem biogēniem resursiem 
[NMP.2011.2.3-1];

 Ekodizains jaunu produktu ražošanai [NMP.2011.3.1-1]; 

 Progresīvas un elastīgas tehnoloģijas efektīva, vieda un ilgtspējīga pārtikas 
iepakojuma ražošanai [KBBE.2011.2.3-03]n1.

Attiecībā uz iepakojumu Direktīvā 94/62/EK2 par iepakojumu un izlietoto iepakojumu ir 
paredzēta vesela virkne pamatprasību, kurām jāatbilst iepakojumam, kas tiek laists ES tirgū. 
Viena no šīm prasībām attiecas uz iepakojuma spēju bioloģiski noārdīties un ir ietverta 
Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) pieņemtajā standartā EN 13432 par bioloģisko 
noārdīšanos3, kas ļauj pieņemt, ka pamatprasības ir ievērotas. Dalībvalstīm ir jāpārbauda, vai 
iepakojums, kurš tiek uzskatīts par bioloģiski noārdāmu, atbilst Direktīvas pamatprasībām.

Turklāt dalībvalstis var arī izstrādāt piemērotas izlietotā iepakojuma rašanās novēršanas 
programmas atbilstoši piemērojamiem ES tiesību aktiem par atkritumiem un iekšējā tirgus 
nosacījumiem. Tādējādi dalībvalstis ar izglītojošu kampaņu, valsts programmu, nodokļu 
pasākumu vai līdzīgu darbību palīdzību var veicināt bioplastmasas izmantošanu. Taču 
dalībvalstis nedrīkst aizliegt kāda iepakojuma veida izmantošanu, ja tas atbilst Iepakojuma 
direktīvas pamatprasībām.
Patlaban tiek veikts pētījums, lai analizētu datus par plastmasu un plastmasas atkritumiem, 
tostarp arī par bioplastmasu, galveno uzsvaru liekot uz pašreizējām apsaimniekošanas 
iespējām, ar tām saistīto ietekmi un vidi un veselību un uz iespējamiem politiskajiem 
pasākumiem plastmasas atkritumu un to ietekmes samazināšanai.
Attiecībā uz nodokļiem jānorāda, ka nodokļu piemērošana bioloģiski noārdāmam 
iepakojumam Eiropas līmenī nav saskaņota (ir notikusi tikai vispārēja saskaņošana attiecībā 
uz PVN). Taču dalībvalstis var pieņemt nodokļu pasākumus (nodokļiem, kas nav PVN), lai 
atbalstītu bioloģiski noārdāma iepakojuma izmantošanu, ar noteikumu, ka šie pasākumi atbilst 
Līgumu vispārējiem principiem.

Lūgumraksta iesniedzēju varētu arī aicināt iepazīties ar Komisijas atbildi uz Lūgumrakstu 
Nr. 381/2007. Lai iegūtu vairāk informācijas par Komisijas iniciatīvām saistībā ar 
bioloģiskajiem produktiem, lūdzam apmeklēt tīmekļa vietni 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/biobased-
                                               
1 Papildu informāciju par ES finansējuma iespējām pētniecībai skatīt tīmekļa vietnē 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html.
2 OV L 365, 31.12.1994., 10.–23. lpp.
3 Standarts EN 13432:2000 par bioloģisko noārdīšanos.
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products/index_en.htm.
Secinājumi

Komisija atbalsta pētījumus bioplastmasas izmantošanas jomā, taču pašlaik neplāno ES līmenī 
ierosināt finanšu vai citādus stimulus bioplastmasas un bioloģiski noārdāmu iepakojuma 
materiālu izmantošanas veicināšanai. 
Dalībvalstis valsts līmenī dažādos veidos var brīvi veicināt bioplastmasas izmantošanu 
iepakojumā, ja vien tās tādējādi nekavē tāda iepakojuma nonākšanu tirgū, kas atbilst 
Iepakojuma direktīvas pamatprasībām. 

Tā kā bioloģiski noārdāmam plastmasas iepakojumam piemērojamie nodokļi ES līmenī nav 
saskaņoti (ir notikusi tikai vispārēja saskaņošana attiecībā uz PVN), dalībvalstis var pieņemt 
nodokļu stimulus (nodokļiem, kas nav PVN), lai veicinātu bioplastmasas izmantošanu, ar 
noteikumu, ka šie pasākumi atbilst Līgumu vispārējiem principiem.


