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skaidžių pakuočių gamybos Rumunijoje tariamo pažeidimo, kurią pateikė 
Norvegijos pilietis Arvid Strand

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, užsiimantis komercine veikla Rumunijoje, teigia, kad biologiškai 
skaidžių pakuočių gamyba ir prekyba šioje šalyje reglamentuojama teisės aktais, 
prieštaraujančiais Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms. Peticijos pateikėjas moksliškai 
pagrindžia savo teiginius ir prašo ištirti tokią veiklą, siekiant užkirsti jai kelią. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. balandžio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„ES lygmeniu plastikinių maišelių apmokestinimas nereglamentuojamas jokiomis 
konkrečiomis derinimo priemonėmis. Tačiau Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių 
atliekų1 15 straipsnyje numatyta, kad siekdamos įgyvendinti direktyvos tikslus valstybės narės 
gali imtis ekonominių priemonių. 

Todėl atsižvelgdamos į subsidiarumo principą valstybės narės gali nustatyti savo mokesčių 
sistemą, jei jos laikysis Sutarties principų. Visų pirma tai reiškia, kad jos neturėtų nustatyti 
nevienodų sąlygų nacionaliniams produktams ir iš kitų valstybių narių įvežamiems 
produktams, tai prieštarautų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 110 straipsniui. Iš 

                                               
1 Oficialusis leidinys L 365, 1994 12 31, p. 10–23.
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peticijos pateikėjo pateiktų dokumentų atrodo, kad Rumunijos teisės aktai atitinka ES teisės 
principus, nes ekologinis mokestis vienodai taikomas nacionaliniams ir įvežamiems 
produktams.
Vyriausybės sprendimu Nr. 768/2010 ir vykdomuoju raštu Nr. 578/2008 ekologinis mokestis 
numatytas visiems iš neatsinaujinančiųjų išteklių pagamintiems maišeliams, nepaisant to, ar 
jie yra biologiškai skaidūs, ar ne. Todėl biologinis skaidumas nėra atleidimo nuo ekologinio 
mokesčio mokėjimo kriterijus, kaip siūlo peticijos pateikėjas. Remiantis vykdomuoju raštu 
Nr. 578/2008, atleidimas nuo mokesčio gali būti taikomas tik maišeliams, pagamintiems vien 
iš atsinaujinančiųjų išteklių. Bet kokie skundai dėl administracinių procedūrų, susijusių su 
šiuo ekologiniu mokesčiu, trukmės ir išlaidų turėtų būti skirti Rumunijos valdžios 
institucijoms, nes šie klausimai palikti valstybių narių nuožiūrai ir kompetencijai.
Atsižvelgdama į okso skaidžias technologijas, Komisija neturi rimto pagrindo įrodyti, kad 
okso skaidus plastikas natūraliai suirs aplinkoje per priimtiną laikotarpį ir nepalikdamas 
aplinkai kenkiančių nuodingų liekanų. Be to, būtent gamintojui tenka atsakomybė įrodyti, kad 
jo produktai atitinka ES aplinkos apsaugos ir saugumo teisės aktų nuostatas.
Išvada

Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija, Komisija mano, kad nėra jokių ES teisės 
aktų tariamo pažeidimo dėl Rumunijoje maišeliams nustatyto ekologinio mokesčio požymių.“ 


