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Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 01629/2010, внесена от Arvid Strand, с норвежко гражданство, 
относно твърдения за нарушение на законодателството на ЕС относно 
производството на биоразграждащи се опаковки в Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който има предприятие в Румъния, заявява, че 
производството и продажбата на биоразграждащи се опаковки в тази страна е предмет 
на законодателство, което е в противоречие с правото на ЕС. Той предоставя научна 
обосновка на твърденията си и призовава за разследване на тези практики с оглед 
прекратяването им.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 април 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Облагането с данъци на производството на найлонови торбички не е предмет на 
конкретни мерки за хармонизиране на равнището на ЕС. Въпреки това член 15 от 
Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки 1 предвижда, че 
държавите-членки могат да приемат икономически инструменти за постигане на целите 
на директивата.

Следователно държавите-членки могат да определят своя собствена система за данъчно 
облагане съгласно принципа на субсидиарност, стига да се съобразяват с принципите, 
залегнали в Договора. По-специално това означава, че те не следва да прилагат каквато 
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и да било форма на дискриминация между продуктите с местен произход и продуктите, 
идващи от други държави-членки, което би било в противоречие с член 110 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз. От предоставената от вносителя 
на петицията документация изглежда, че румънското законодателство отговаря на 
принципите, заложени в правото на ЕС, тъй като данъкът за замърсяване на околната 
среда се прилага по еднакъв начин както по отношение на националните, така и по 
отношение на внесените продукти.
Министерско решение № 768/2010 и Заповед № 578/2008 предвиждат данък за 
замърсяване на околната среда за всички найлонови торбички, произведени от 
невъзобновяеми източници, без значение дали те са биоразграждащи се, или не.
Следователно биоразграждането не е условие за освобождаване от плащането на данък 
за замърсяване на околната среда, както твърди вносителят. Съгласно Заповед № 
578/2008,  право на освобождаване от данък може да бъде предоставено само за 
найлоновите торбички, които са произведени изцяло от възобновяеми източници. Всяка 
жалба относно продължителността и стойността на административните процедури, 
свързани с този данък, следва да бъде отнесена до румънските органи, тъй като тези 
въпроси остават по преценка и в рамките на компетентността на държавите-членки.
Що се отнася до технологията за производство на оксоразграждащи се полимери, то 
Комисията не разполага със солидни доказателства, сочещи, че оксоразграждащите се 
пластмаси ще се биоразградят естествено в околната среда в рамките на достатъчно 
приемлив период от време и без да оставят токсични остатъци, които да нанесат вреда 
на околната среда. Освен това производителят е задължен да докаже, че неговите 
продукти са в съответствие със законодателството на ЕС в областта на околната среда и 
безопасността.

Заключения
Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, Комисията 
счита, че в случая с румънския данък за замърсяване на околната среда, налаган по 
отношение на найлоновите торбички, не е налице нарушение на правото на ЕС.


