
CM\896419EL.doc PE485.976v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

16.3.2012
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Θέμα: Αναφορά 0755/2011, του Istvan Adorjani, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη νομοθεσία για τις πλαστικές σακούλες για τους καταστηματάρχες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων έχει μια εταιρεία που διανέμει πρόσθετες ύλες οι οποίες είναι απαραίτητες για 
την οξο-βιοδιασπώμενη τεχνολογία. Αναφέρει ότι η εταιρεία του πουλάει τα προϊόντα σε όλα 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασίας. Ο αναφέρων είναι δυσαρεστημένος καθώς κάποιες αλλαγές στη 
ρουμανική νομοθεσία σχετικά με τη διανομή των πλαστικών σακουλών για τους 
καταστηματάρχες θέτουν την εταιρεία του σε μειονεκτική θέση, παρέχοντας παράλληλα 
πλεονέκτημα στις εταιρείες εκείνες που χρησιμοποιούν υδρο-βιοδιασπώμενη τεχνολογία. Ένα 
έκτακτο διάταγμα το 2009 όριζε ότι πρέπει να υποβάλλονται ειδικά πιστοποιητικά για τις 
σακούλες που περιέχουν οξο-βιοδιασπώμενα υλικά. Το αποτέλεσμα ήταν η εταιρεία του να 
αναγκαστεί να διακόψει τη λειτουργία της για πολλούς μήνες. Επίσης, τον Ιούλιο του 2010, 
ένα διάταγμα καταχώρισε όλα τα οξο-βιοδιασπώμενα προϊόντα στην κατηγορία των μη 
βιοδιασπώμενων προϊόντων. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η ρουμανική νομοθεσία παρέχει 
πλεονέκτημα στις εταιρείες που χρησιμοποιούν τεχνολογίες οι οποίες ρυπαίνουν το 
περιβάλλον αντί να υποστηρίζει τις εταιρείες που προσπαθούν να προστατεύσουν το 
περιβάλλον.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012
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Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι διατάξεις της οικολογικής φορολογίας στη Ρουμανία σχετικά 
με τις σακούλες μεταφοράς παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ. Ουσιαστικά, υποστηρίζει ότι 
ο κανονισμός εισάγει διακρίσεις και είναι άδικος, δεδομένου ότι ευνοεί τα υδρο-
βιοδιασπώμενα προϊόντα έναντι των οξο-βιοδιασπώμενων προϊόντων που κατασκευάζει η 
εταιρεία του. Ο αναφέρων καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διερευνήσει το θέμα και να 
ενδεχομένως να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ρουμανίας. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Ενώ η φορολογική πολιτική για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς δεν υπόκειται σε 
συγκεκριμένα μέτρα εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ, το άρθρο 15 της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας1 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
εγκρίνουν οικονομικά μέσα προκειμένου να προωθήσουν την υλοποίηση των στόχων της 
οδηγίας. 

Ως εκ τούτου, στον συγκεκριμένο τομέα, τα κράτη μέλη μπορούν να διαμορφώνουν το δικό 
τους φορολογικό σύστημα και να θέτουν τα δικά τους κριτήρια (αρχή της επικουρικότητας), 
υπό την προϋπόθεση ότι το πράττουν σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την περιβαλλοντική 
πολιτική της ΕΕ και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη ΕΕ. Η ρουμανική 
νομοθεσία προβλέπει την επιβολή οικολογικής φορολογίας για όλες τις σακούλες μεταφοράς 
που είναι κατασκευασμένες από μη ανανεώσιμους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των οξο-
βιοδιασπώμενων σακουλών μεταφοράς. Το ρουμανικό νομοθετικό πλαίσιο, ωστόσο, δεν 
απαγορεύει τη διανομή οξο-βιοδιασπώμενων σακουλών και είναι σύμφωνο με τους κανόνες 
της εσωτερικής αγοράς και τις ειδικές διατάξεις της οδηγίας για τις συσκευασίες. 
Συμπεράσματα

Τα κράτη μέλη μπορούν να διαμορφώνουν το εθνικό φορολογικό τους σύστημα σύμφωνα με 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη ΕΕ. Η ρουμανική νομοθεσία δεν απαγορεύει 
τη διανομή οξο-βιοδιασπώμενων σακουλών και είναι σύμφωνη με τους κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς και τις ειδικές διατάξεις της οδηγίας για τις συσκευασίες. 

Οι πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων δεν περιέχουν ενδείξεις παραβίασης του δικαίου 
της ΕΕ στην περίπτωση της ρουμανικής οικολογικής φορολογίας για τις σακούλες 
μεταφοράς. 

                                               
1 ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10-23.


