
CM\896419LV.doc PE485.976v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

16.3.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0755/2011, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Istvan 
Adorjani, par tiesību aktiem attiecībā uz plastmasas iepirkumu maisiņiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam pieder uzņēmums, kurš izplata sastāvdaļas, kas nepieciešamas tādu 
izstrādājumu ražošanā, kuri bioloģiski noārdās skābekļa iedarbības rezultātā. Viņš norāda, ka 
viņa uzņēmums savu produkciju pārdod visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto 
iepakojumu noteikumiem. Lūgumraksta iesniedzējs ir neapmierināts ar to, ka izmaiņas 
Rumānijas tiesību aktos par plastmasas iepirkumu maisiņu izplatīšanu ir nostādījušas viņa 
uzņēmumu nelabvēlīgā situācijā, priekšroku dodot uzņēmumiem, kas izmanto tehnoloģijas, 
kuru ražojumi bioloģiski noārdās ūdens iedarbības rezultātā. Ārkārtas rīkojumā 2009. gadā 
tika noteikts, ka tādu maisiņu ražotājiem, kuri satur materiālus, kas bioloģiski noārdās 
skābekļa iedarbības rezultātā, ir jāuzrāda īpaši sertifikāti. Tas nozīmēja, ka viņa uzņēmumam 
uz vairākiem mēnešiem bija jāpārtrauc darbs. Turklāt 2010. gada jūlija rīkojumā visi produkti, 
kas bioloģiski noārdās skābekļa iedarbības rezultātā, tika klasificēti kā tādi produkti, kas 
bioloģiski nenoārdās. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Rumānijas tiesību aktos priekšroka 
tiek dota uzņēmumiem, kas izmanto vidi piesārņojošas tehnoloģijas, nevis uzņēmumiem, kas 
cenšas vidi aizsargāt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 15. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Rumānijas vides nodokļa nosacījumi, kas attiecas uz 
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iepirkumu maisiņiem, ir pretrunā ES tiesību aktiem. Viņš apgalvo, ka šis noteikums ir 
diskriminējošs un netaisnīgs galvenokārt tādēļ, ka dod priekšroku izstrādājumiem, kas 
bioloģiski noārdās ūdens iedarbības rezultātā, nevis viņa uzņēmuma ražotajiem 
izstrādājumiem, kas bioloģiski noārdās skābekļa iedarbības rezultātā. Tādēļ lūgumraksta 
iesniedzējs aicina Komisija uzsākt šā jautājuma izmeklēšanu un vajadzības gadījumā sākt 
pienākuma neizpildes procedūru pret Rumāniju. 

Komisijas komentāri
Lai gan plastmasas iepirkumu maisiņiem piemērojamie nodokļi nav īpaši saskaņoti ES līmenī, 
Direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu1 15. pantā ir noteikts, ka 
dalībvalstis var paredzēt ekonomiskus līdzekļus šīs direktīvas mērķu sasniegšanai. 

Tādēļ šajā jomā dalībvalstis var noteikt pašas savu nodokļu sistēmu un kritērijus 
(subsidiaritātes princips) ar noteikumu, ka tas tiek darīts atbilstoši ES vides politikas 
principiem un saistībām, kas izriet no LES. Rumānijas tiesību aktos ir paredzēts vides 
nodoklis, kas piemērojams visiem iepirkumu maisiņiem, kuri ražoti no neatjaunojamiem 
resursiem, tostarp arī iepirkumu maisiņiem, kas bioloģiski noārdās skābekļa iedarbības 
rezultātā. Taču Rumānijas normatīvajā regulējumā nav aizlieguma izplatīt maisiņus, kas 
bioloģiski noārdās skābekļa iedarbības rezultātā, un tas atbilst iekšējā tirgus noteikumiem un 
īpašajiem Iepakojuma direktīvas nosacījumiem. 

Secinājumi
Dalībvalstis var izveidot pašas savas nodokļu sistēmas atbilstoši LES noteiktajām saistībām. 
Rumānijas tiesību aktos nav aizlieguma izplatīt maisiņus, kas bioloģiski noārdās skābekļa 
iedarbības rezultātā, un tie atbilst iekšējā tirgus noteikumiem un īpašajiem Iepakojuma 
direktīvas nosacījumiem.
Lūgumraksta iesniedzēja sniegtajā informācijā nav nekādu norāžu uz ES tiesību aktu 
pārkāpumiem, kurus Rumānija būtu izdarījusi, iepirkumu maisiņiem piemērojot vides 
nodokli.

                                               
1 Oficiālais Vēstnesis L 365, 31.12.1994., 10.–23. lpp.


