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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0755/2011, imressqa minn Istvan Adorjani, ta’ ċittadinanza 
Ungeriża, dwar il-leġiżlazzjoni li tirrigwarda l-basktijiet tal-plastik għax-
xerrejja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa sid ta’ kumpanija li tqassam addittivi meħtieġa għat-teknoloġija 
oxobijodegradabbli. Huwa jgħid li l-kumpanija tiegħu tbigħ il-prodotti fl-Istati Membri 
kollha, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 94/62/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 1994 dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ. Il-
petizzjonant mhuwiex kuntent li l-bidliet fil-liġi Rumena dwar id-distribuzzjoni tal-basktijiet 
tal-plastik għax-xerrejja jqiegħdu lill-kumpanija tiegħu fi żvantaġġ, filwaqt li jpoġġu 
f’vantaġġ lil dawk li jużaw it-teknoloġija idrobijodegradabbli. Ordinanza ta’ emerġenza fl-
2009 stipolat li għandhom jiġu sottomessi ċertifikati speċjali għall-basktijiet li fihom materjali 
oxobijodegradabbli. Dan ifisser li l-kumpanija tiegħu kellha tieqaf topera għal diversi xhur. 
Barra minn hekk, f’Lulju 2010, kien hemm ordinanza li kklassifikat lill-prodotti 
oxobijodegradabbli kollha fil-kategorija tal-prodotti nonbijodegradabbli. Il-petizzjonant iqis li 
l-leġiżlazzjoni Rumena tiffavorixxi lill-kumpaniji li jużaw teknoloġiji li jniġġsu l-ambjent u 
mhux lil dawk li qed jippruvaw jipproteġu l-ambjent.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta mill-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012.

Il-petizzjonant jisħaq li d-dispożizzjonijiet tal-ekotassazzjoni Rumena fuq il-basktijiet tal-ġarr 
jiksru l-leġiżlazzjoni tal-UE. Huwa jargumenta li r-regolament huwa diskriminatorju u inġust, 
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għax jiffavorixxi prodotti idrodegradabbli fuq prodotti oxodegradabbli li huma prodotti li 
tipproduċi l-kumpanija tiegħu. Għaldaqstant, il-petizzjonant jistieden lill-Kummissjoni biex 
tiftaħ investigazzjoni dwar din il-kwistjoni u eventwalment tipproċedi bi proċedura ta’ ksur 
kontra r-Rumanija. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
Waqt li t-tassazzjoni fuq basktijiet tal-plastik mhix soġġetta għal ebda miżura speċifika ta’ 
armonizzazzjoni fil-livell tal-UE, 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 sabiex 
jilħqu l-għanijiet tad-direttiva. 
Għaldaqstant, f’dan il-qasam l-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw is-sistema tagħhom stess 
ta’ tassazzjoni u jistabbilixxu l-kriterji tagħhom stess (prinċipju tas-sussidjarjetà), sakemm 
dan isir b’konformità mal-prinċipji applikabbli tal-politika ambjentali tal-UE u mal-obbligi li 
jirriżultaw mit-Trattat tal-UE. Il-liġi Rumena tipprevedi ekotassazzjoni fuq il-basktijiet tal-
ġarr kollha prodotti minn riżorsi li ma jiġġeddux, inklużi basktijiet tal-ġarr oxodegradabbli. Il-
qafas tal-liġi Rumena, madanakollu, ma jipprojbixxix id-distribuzzjoni ta’ basktijiet 
oxodegradabbli u huwa konformi mar-regoli tas-suq intern u mad-dispożizzjonijiet speċifiċi 
tad-Direttiva dwar l-Imballaġġ. 
Konklużjonijiet

L-Istati Membri għandhom permess jistabbilixxu sistemi nazzjonali ta’ tassazzjoni 
b’konformità mal-obbligi tat-Trattat tal-UE. Il-liġi Rumena, madanakollu, ma tipprojbixxix 
id-distribuzzjoni ta’ basktijiet oxodegradabbli u hija konformi mar-regoli tas-suq intern u 
mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-Imballaġġ. 

L-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant dwar l-ekotassazzjoni Rumena fuq il-basktijiet 
tal-ġarr, ma tindika l-ebda ksur tal-liġi tal-UE. 
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