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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs dzīvo Vācijā netālu no Luksemburgas robežas. Viņš mēdza pirkt 
kurināmo Vācijā, bet, kad cenas Vācijā ievērojami pieauga, nolēma pasūtīt kurināmo 
Luksemburgā, jo cenas Luksemburgā bija līdz 40 centiem zemākas par litru. Tomēr uzņēmumi 
atbildēja, ka viņiem nav atļauts veikt piegādi Vācijā, vai tie varētu veikt piegādi Reinzemē-
Pfalcā, bet ne Zārā. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Lūgumrakstu komiteju izskatīt šo nepareizo 
vienotā tirgus darbību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 18. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. maijā

 Uz kurināmā tālpārdošanu attiecas vairāki tiesību akti:

Padomes Direktīvas 2008/118/EK1 36. pantā ir noteikts akcīzes preču pārdošanas vispārējais 
režīms. Tas ļauj dalībvalstīm pieprasīt tālpārdevēja reģistrāciju tās dalībvalsts kompetentajās 
iestādēs, kurā akcīzes preces tiks patērētas. Dalībvalsts pieprasa pārdevējam regulāri iesniegt 
deklarācijas un veikt regulārus maksājumus. Vācijas gadījumā 36. panta transponēšana ir 
iekļauta Enerģētikas nodokļu likuma (EnergieStG) 18. paragrāfā pa tālpārdošanu. Tajā 
paskaidrots, kā noteikumiem būtu jādarbojas attiecībā uz degvielu, un šķiet, ka Padomes 

1 Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīva 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, 
ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK, OV L 9, 14.1.2009., 12.–30. lpp.
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Direktīvas 2008/118/EK 36. pants transponēts standarta veidā. Tālpārdevējam jāreģistrējas 
muitas iestādē, kas atbild par teritoriju, kurā dzīvo patērētājs, un jāiesniedz deklarācijas un 
jāveic maksājumi reizi mēnesī. Komisija meklē veidus, kā nākotnē samazināt tālpārdevēju 
atbilstības nodrošināšanas izmaksas, bet šobrīd neizbēgami rodas zināmas izmaksas, lai veiktu 
reģistrāciju un izveidotu sistēmu deklarāciju iesniegšanai un maksājumu veikšanai 
kompetentajai iestādei citā dalībvalstī. Attiecīgie piegādātāji, ja vien tie jau nesniedz šo 
pakalpojumu, var nolemt, ka vienreizēja tālpārdošana nav komerciāli izdevīga.

Otrs tiesību akts jeb Padomes Direktīva 95/60/EK2 attiecas uz kurināmā marķēšanu ar 
krāsvielu. Papildus parastajai krāsvielai 4. pants ļauj katrai dalībvalstij izvēlēties savu valsts 
marķierkrāsvielu. Vācijas gadījumā tā ir krāsviela ar nosaukumu “Solvent Red 19”. Savukārt 
Luksemburga atļauj izmantot jebkuru sarkano krāsvielu. Šāda atšķirīga valsts režīma 
piemērošana var būt reāls šķērslis tirdzniecībai vienotajā tirgū, nevis tikai potenciālā 
piegādātāja vai piegādātāju komerciāls lēmums. Tā kā Komisija nezina, kāds bija darījuma 
atteikuma iemesls, nav iespējams sniegt precīzāku viedokli par šo lūgumrakstu.

No konkurences viedokļa nekas neliecina par to, ka kādam no iesaistītajiem uzņēmumiem būtu 
dominējošs stāvoklis vai ka tie jebkādā veidā būtu iesaistījušies slepenās norunās, lai atteiktos 
piegādāt preci lūgumraksta iesniedzējam. Uzņēmumu reakcija uz lūgumraksta iesniedzēja 
prasību piegādāt kurināmo Vācijā, šķiet, ir tieši saistīta ar piemērojamo tiesisko regulējumu. 
Līdz ar to nav pazīmju, kas liecinātu par iespējamu ES konkurences noteikumu pārkāpumu.

2 Padomes 1995. gada 27. novembra Direktīva 95/60/EK par vieglās dīzeļdegvielas un petrolejas fiskālu 
marķēšanu, OV L 291, 6.12.1995., 46.–47. lpp.


