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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 01629/2010, imressqa minn Arvid Strand, ta’ ċittadinanza 
Norveġiża, li jsostni li qed tinkiser il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-produzzjoni 
tal-imballaġġ bijodegradabbli fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li għandu negozju r-Rumanija, jiddikjara li l-produzzjoni u l-bejgħ tal-
imballaġġ bijodegradabbli f’dak il-pajjiż huwa suġġett għal leġiżlazzjoni li tmur kontra l-liġi 
tal-UE. Huwa jipprovdi ġustifikazzjoni xjentifika għall-affermazzjoni tiegħu u jitlob 
investigazzjoni dwar dawn il-prattiki bil-għan li jitwaqqfu. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ April 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

It-tassazzjoni fuq il-boroż tal-ġarr tal-plastik mhi suġġetta għall-ebda miżuri ta’ 
armonizzazzjoni speċifiċi fil-livell tal-UE. Madankollu, l-Artikolu 15 tad-Direttiva 94/62/KE 
dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ1 jipprovdi li l-Istati Membri jistgħu jadottaw 
strumenti ekonomiċi biex jintlaħqu l-għanijiet tad-Direttiva. 

Għalhekk, l-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw is-sistema ta’ tassazzjoni tagħhom stess 
skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, sakemm huma jirrispettaw il-prinċipji stabbiliti fit-Trattat. 
B’mod partikolari, dan ifisser li m’għandhom jintroduċu l-ebda distinzjoni diskriminatorja 
bejn prodotti nazzjonali u prodotti li ġejjin minn Stati Membri oħra, billi dan imur kontra l-
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Artikolu 110 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Mid-dokumentazzjoni 
pprovduta mill-petizzjonant, jidher li l-leġiżlazzjoni Rumena hija konformi mal-prinċipji tal-
liġi tal-UE billi l-ekotaxxa tapplika b’mod ugwali għal prodotti nazzjonali u għal dawk 
impurtati.

Id-Deċiżjoni tal-Gvern Nru 768/2010 u l-Ordni Nru 578/2008 jeżiġu ekotaxxa fuq il-boroż 
tal-ġarr kollha li ma jkunux magħmula minn riżorsi rinnovabbli, irrispettivament minn jekk 
humiex bijodegradabbli jew le. Għaldaqstant, il-bijodegradabilità mhix kriterju għall-
eżenzjoni mill-ħlas tal-ekotaxxa, kif propost mill-petizzjonant. Skont l-Ordni Nru 578/2008, 
eżenzjonijiet mit-taxxa jistgħu jingħataw biss għall-boroż tal-ġarr magħmula għalkollox minn 
riżorsi rinnovabbli. Kull ilment dwar it-tul u l-ispejjeż tal-proċeduri amministrattivi relatati 
ma’ din l-ekotaxxa għandhom ikunu indirizzati lill-awtoritajiet Rumeni billi dawn il-
kwistjonijiet jibqgħu fid-diskrezzjoni u l-kompetenza tal-Istati Membri.

Rigward it-teknoloġija oxo-degradabbli, il-Kummissjoni m’għandhiex evidenza soda li turi li 
l-plastik oxo-degradabbli jkun bijodegradabbli fl-ambjent b’mod naturali f’perjodu ta’ żmien 
aċċettabbli u mingħajr ma jħalli residwi tossiċi li jkunu ta’ ħsara għall-ambjent. Barra minn 
hekk, hija r-responsabilità tal-manifattur li jipprova li l-prodotti tiegħu jikkonformaw mal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE u dik dwar is-sikurezza.
Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni tqis li m’hemmx 
indikazzjoni ta’ ksur tal-liġi tal-UE fil-każ tal-ekotaxxa Rumena fuq il-boroż tal-ġarr. 


