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Ref.: Petiția nr. 01629/2010, adresată de Arvid Strand, de cetățenie norvegiană, 
privind presupusa încălcare a legislației europene în ceea ce privește 
producția de ambalaje biodegradabile în România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care deține o afacere în România, afirmă că producția și vânzările de ambalaje 
biodegradabile sunt supuse în această țară unei legislații care contravine legislației europene. 
Petiționarul oferă o explicație științifică pentru afirmația sa și solicită efectuarea unei anchete 
privind aceste practici în vederea eliminării lor. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Impozitarea sacoșelor de plastic nu este supusă unor măsuri de armonizare specifice la nivelul 
UE. Cu toate acestea, articolul 15 din Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de 
ambalaje1 prevede că statele membre pot adopta instrumente economice pentru a îndeplini 
obiectivele directivei. 

Prin urmare, statele membre își pot stabili propriul sistem de impozitare conform principiului 
subsidiarității cu condiția să respecte principiile Tratatului. În special, aceasta înseamnă să nu 
facă nicio discriminare între produsele naționale și produsele care provin din alte state 
membre, ceea ce ar fi contrar articolului 110 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

                                               
1 Jurnalul Oficial L 365, 31.12.1994, p. 10-23.
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Europene. Din documentația oferită de petiționar, legislația României pare să fie în 
conformitate cu principiile dreptului UE, întrucât ecotaxa se aplică în mod egal produselor 
naționale și celor importate.
Hotărârea Guvernului nr. 768/2010 și Ordonanța nr. 578/2008 prevăd o ecotaxă pentru toate 
sacoșele fabricate din resurse neregenerabile, indiferent dacă sunt biodegradabile sau nu. Prin 
urmare, caracterul biodegradabil nu este un criteriu pentru scutirea de la plata ecotaxei, după 
cum sugerează petiționarul. Conform Ordonanței nr. 578/2008, scutirile de la plata taxei pot fi 
acordate doar pentru sacoșele care sunt fabricate în întregime din resurse regenerabile. Orice 
reclamație referitoare la durata și costurile procedurilor administrative legate de această 
ecotaxă trebuie adresată autorităților române, întrucât aceste chestiuni rămân la latitudinea și 
de competența statelor membre.
În ceea ce privește tehnologia oxodegradabilă, Comisia nu deține probe solide pentru a 
demonstra că plasticul oxodegradabil se va biodegrada în mod natural în mediu într-o 
perioadă acceptabilă și fără a lăsa reziduuri toxice care dăunează mediului. Mai mult, este 
responsabilitatea producătorului să demonstreze că produsele sale sunt în conformitate cu 
legislația UE în materie de mediu și siguranță.

Concluzie
Pe baza informațiilor furnizate de către petiționar, Comisia consideră că nu există niciun 
indiciu privind o încălcare a dreptului Uniunii Europene în cazul ecotaxei pentru sacoșe în 
România. 


