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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0755/2011, внесена от Istvan Adorjani, с унгарско гражданство, 
относно законодателството относно найлоновите торбички за 
купувачите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е собственик на дружество, което е дистрибутор на добавки, 
използвани при технологиите за кислородно биоразграждане. Той заявява, че неговото 
дружество продава продуктите във всички държави членки в съответствие с 
разпоредбите на Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 
декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки. Вносителят на 
петицията изразява недоволството си от факта, че измененията в румънското 
законодателство относно разпространението на найлонови торбички за купувачите 
поставят неговото дружество в неблагоприятно положение и същевременно дават 
преимущество на тези, които използват технологии за водно биоразграждане. С 
извънреден указ през 2009 г. е постановено, че за торбичките, съдържащи материали за 
кислородно биоразграждане, трябва да бъдат представени специални удостоверения. 
Това е означавало, че неговото дружество е трябвало да преустанови работа за няколко 
месеца. Освен това през юли 2010 г. с указ всички продукти с технологии за 
кислородно биоразграждане са класифицирани в категорията биологично 
неразграждащи се продукти. Вносителят на петицията счита, че румънското 
законодателство дава преимущество на дружества, които използват технологии, с които 
се замърсява околната среда, вместо на тези, с които се прави опит за опазване на 
околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Вносителят на петицията твърди, че разпоредбите на румънското екологично данъчно 
облагане върху торбичките за носене на покупки са в нарушение на законодателството 
на ЕС. Той твърди най-вече, че регламентът е дискриминационен и несправедлив, тъй 
като насърчава използването на хидроразграждащи се продукти пред 
оксоразграждащите се такива, които неговата компания произвежда. Поради това 
вносителят на петицията призовава Комисията да започне разследване по въпроса и в 
крайна сметка да пристъпи към процедура за нарушение срещу Румъния. 

Коментари на Комисията
Докато облагането на найлоновите торбички за носене на покупки не е предмет на 
каквито и да било специфични хармонизиращи мерки на равнище ЕС, член 15 от 
Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки1 предвижда 
държавите членки да могат да приемат икономически инструменти за постигане на 
целите на директивата. 

Поради това в тази област държавите членки могат да определят своя собствена 
система за данъчно облагане, както и собствени критерии (принцип на субсидиарност), 
при условие че правят това в съответствие с принципите, регулиращи политиката на ЕС 
в областта на околната среда и със задълженията, произтичащи от Договора за ЕС. 
Румънското законодателство предвижда екологично данъчно облагане за всички 
торбички за носене на покупки, изработени от невъзобновяеми ресурси, включително 
за оксоразграждащи се торбички за носене на покупки. Румънската законодателна 
рамка обаче не забранява разпространението на оксоразграждащи се торбички и е в 
съответствие с правилата на вътрешния пазар и със специфичните разпоредби на 
Директивата за опаковките. 

Заключения
На държавите членки се разрешава да създадат национални системи за данъчно 
облагане в съответствие със задълженията, произтичащи от Договора за ЕС. 
Румънското законодателство не забранява разпространението на оксоразграждащи се 
торбички и е в съответствие с правилата на вътрешния пазар, както и с разпоредбите на 
Директивата за опаковките. 

Информацията, предоставена от вносителя на петицията, не съдържа признаци за 
нарушение на правото на ЕС във връзка с румънското екологично данъчно облагане 
върху торбичките за носене на покупки. 

                                               
1 Официален вестник L 365, 31.12.1994 г. стр.10—23


