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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0755/2011 dėl teisės aktų pirkėjams skirtų plastikinių maišelių 
srityje, kurią pateikė Vengrijos pilietis Istvan Adorjani

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra įmonės, kuri platina priedus, reikalingus aerobinio biologiško 
skaidymo technologijai, savininkas. Jis tvirtina, kad jo įmonė produktus parduoda visose 
valstybėse narėse, laikydamasi 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. Peticijos pateikėjas nepatenkintas, kad 
dėl Rumunijos teisės pakeitimų pirkėjams skirtų plastikinių maišelių platinimo srityje jo 
įmonei sudarytos nepalankios sąlygos ir suteikta pranašumų tiems, kurie naudoja anaerobinio 
biologiško skaidymo technologiją. 2009 m. nepaprastuoju potvarkiu nustatyta, kad dėl 
krepšelių, kuriuose laikomos aerobinio biologiško skaidymo būdu skaidomos medžiagos, turi 
būti pateiktos specialios pažymos. Tai reiškė, kad ši įmonė turi sustabdyti savo veiklą keliems 
mėnesiams. Be to, 2010 m. birželio mėn. potvarkiu visi aerobinio biologiško skaidymo būdu 
skaidomi produktai buvo priskirti biologiškai neskaidiems produktams. Peticijos pateikėjas 
mano, kad Rumunijos teisės aktais suteikiamas pranašumas toms įmonėms, kurios naudoja 
aplinką teršiančias technologijas, o ne toms, kurios bando apsaugoti aplinką.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad nuostatomis dėl Rumunijos ekologinio mokesčio, taikomo 
pirkinių maišeliams, pažeidžiami ES teisės aktai. Jis iš esmės teigia, kad potvarkis yra 
diskriminacinio pobūdžio ir nesąžiningas, nes juo palaikomi anaerobinio, o ne aerobinio 
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biologiško skaidymo būdu pagaminti produktai, kuriuos gamina jo įmonė. Todėl peticijos 
pateikėjas ragina Komisiją pradėti šio klausimo tyrimą ir galiausiai pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą prieš Rumuniją. 
Komisijos pastabos

Nors plastikiniams pirkinių maišeliams netaikomos jokios konkrečios ES lygmens derinimo 
priemonės, Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų1 15 straipsnyje nustatyta, 
kad valstybės narės gali patvirtinti ekonomikos priemones direktyvos tikslams pasiekti. 
Todėl šioje srityje valstybės narės gali sukurti savo mokesčių sistemą ir nustatyti savo 
kriterijus (subsidiarumo principas), jeigu jos tai daro laikydamosi ES aplinkos politikai 
taikomų principų ir įsipareigojimų, nustatytų ES sutartyje. Rumunijos teisės aktuose 
nustatytas ekologinis mokestis visiems pirkinių maišeliams, pagamintiems iš 
neatsinaujinančiųjų išteklių, įskaitant aerobinio biologiško skaidymo būdu pagamintus 
pirkinių maišelius. Vis dėlto Rumunijos teisės aktų sistema nedraudžiama platinti aerobinio 
biologiško skaidymo būdu pagamintų maišelių ir ji atitinka vidaus rinkos taisykles bei 
konkrečias Pakuočių direktyvos nuostatas. 
Išvados

Valstybės narės gali sukurti nacionalines mokesčių sistemas laikydamosi ES sutarties 
įsipareigojimų. Rumunijos teisės aktais nedraudžiama platinti aerobinio biologiško skaidymo 
būdu pagamintų maišelių ir ji atitinka vidaus rinkos taisykles bei Pakuočių direktyvos 
nuostatas. 

Peticijos pateikėjo pateiktoje informacijoje nenurodytas ES teisės pažeidimas, susijęs su 
Rumunijos ekologišku mokesčiu, taikomu pirkinių maišeliams.“ 

                                               
1 Oficialusis leidinys L 365, 1994 12 31, p. 10–23.


