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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 01629/2010, którą złożył Arvid Strand (Norwegia), twierdząc, że 
w Rumunii dochodzi do naruszania prawodawstwa UE dotyczącego 
produkcji opakowań ulegających biodegradacji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który posiada przedsiębiorstwo w Rumunii, twierdzi, że produkcja 
i sprzedaż opakowań ulegających biodegradacji jest w tym kraju przedmiotem 
ustawodawstwa sprzecznego z prawem UE. Na poparcie tego twierdzenia przedstawia on 
uzasadnienie naukowe i wzywa do zbadania tych praktyk i położenia im kresu. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Opodatkowanie toreb plastikowych nie jest przedmiotem żadnych środków harmonizujących 
na szczeblu UE. Jednak art. 15 dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych1 stanowi, że aby osiągnąć cele przedmiotowego aktu prawnego państwa 
członkowskie mogą przyjmować instrumenty ekonomiczne. 

A zatem zgodnie z zasadą pomocniczości państwa członkowskie mogą ustalić własny system 
opodatkowania, pod warunkiem że przestrzegają zasad zapisanych w Traktacie. Przede 
wszystkim oznacza to, że nie powinny one wprowadzać żadnej dyskryminacji między 
produktami krajowymi a produktami z innych państw członkowskich, co byłoby sprzeczne z 

                                               
1Dziennik Urzędowy L 365 z 31.12.1994, s. 10–23.
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art. 110 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z dokumentacji przekazanej przez 
składającego petycję wynika, że rumuńskie ustawodawstwo jest zgodne z zasadami prawa 
UE, ponieważ podatek ekologiczny jest stosowany w taki sam sposób wobec produktów 
krajowych i importowanych.

W decyzji rządowej nr 768/2010 oraz w zarządzeniu nr 578/2008 przewiduje się, że 
podatkiem ekologicznym objęte są wszystkie reklamówki wytworzone z surowców 
nieodnawialnych bez względu na to, czy ulegają biodegradacji czy też nie. 
Biodegradowalność nie jest zatem kryterium zwolnienia z podatku ekologicznego, jak 
sugeruje to składający petycję. Zgodnie z zarządzeniem nr 578/2008 zwolnienie z tego 
podatku może być przyznane tylko wówczas, gdy reklamówki w całości wytwarza się z 
surowców odnawialnych. Wszelkie skargi dotyczące czasu trwania i kosztów procedur 
administracyjnych związanych z podatkiem ekologicznym należy kierować do władz 
rumuńskich, ponieważ sprawy te leżą w gestii państw członkowskich.
Jeżeli chodzi o technologię oksy-degradacji, Komisja nie ma solidnych dowodów, aby 
wykazać, że oksy-degradowalny plastik ulegnie naturalnej biodegradacji w środowisku w 
akceptowalnych ramach czasowych, nie powodując powstania odpadów toksycznych, które 
szkodzą środowisku. Ponadto to w gestii wytwórcy jest udowodnienie, iż jego produkty są 
zgodne z prawodawstwem UE w dziedzinie środowiska i bezpieczeństwa.

Wniosek
Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję Komisja uważa, że nic nie 
wskazuje na naruszenie prawa UE w przypadku rumuńskiego podatku ekologicznego od 
reklamówek. 


