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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0755/2011, którą złożył Istvan Adorjani (Węgry) w sprawie 
ustawodawstwa dotyczącego plastikowych toreb dla kupujących

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest właścicielem przedsiębiorstwa, które dystrybuuje dodatki wymagane 
w ramach technologii oksybiodegradowalnej. Oświadcza on, że przedsiębiorstwo to sprzedaje 
produkty we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z przepisami dyrektywy 94/62/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych. Składający petycję jest niezadowolony w związku z tym, że zmiany 
w prawie rumuńskim dotyczącym dystrybucji toreb plastikowych dla kupujących postawiły 
jego przedsiębiorstwo w niekorzystnym położeniu, dając przewagę tym firmom, które stosują 
technologię hydro-biodegradowalną. Rozporządzenie specjalne z 2009 r. stanowi, 
że w przypadku toreb plastikowych zawierających materiały ulegające oksybiodegradacji 
należy przedkładać specjalne certyfikaty. Dla przedsiębiorstwa składającego petycję 
oznaczało to konieczność wstrzymania prac na klika miesięcy. Ponadto w lipcu 2010 r. 
w dekrecie zaklasyfikowano wszystkie produkty ulegające oksybiodegradacji jako produkty, 
które nie ulegają biodegradacji. Składający petycję uważa, że rumuńskie ustawodawstwo jest 
korzystne dla przedsiębiorstw, które stosują technologie zanieczyszczające środowisko, 
nie zaś dla tych, które środowisko próbują chronić.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Składający petycję twierdzi, że rumuńskie przepisy w sprawie podatku ekologicznego od 
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reklamówek naruszają prawodawstwo UE. Przede wszystkim przekonuje on, że 
przedmiotowe rozporządzenie jest dyskryminujące i niesprawiedliwe, ponieważ daje się w 
nim preferencje produktom hydro-degradowalnym w stosunku do produktów oksy-
degradowalnych, które wytwarza jego przedsiębiorstwo. Dlatego składający petycje wzywa 
Komisję do wszczęcia dochodzenia w tej sprawie oraz ewentualnie do zainicjowania 
przeciwko Rumunii postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego. 
Uwagi Komisji

Choć opodatkowanie toreb plastikowych nie jest przedmiotem żadnych szczegółowych 
środków harmonizujących na szczeblu UE, art. 15 dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań 
i odpadów opakowaniowych1stanowi, że aby osiągnąć cele przedmiotowego aktu prawnego 
państwa członkowskie mogą przyjmować instrumenty ekonomiczne. 

A zatem w tym obszarze państwa członkowskie mogą ustalić własny system opodatkowania i 
ustanowić własne kryteria (zasada pomocniczości), pod warunkiem że przestrzegają 
zapisanych w Traktacie zasad regulujących unijną politykę w dziedzinie środowiska oraz 
obowiązków wynikających z Traktatu UE. W rumuńskim ustawodawstwie przewiduje się, że 
podatkiem ekologicznym objęte są wszystkie reklamówki wytworzone z surowców 
nieodnawialnych, w tym reklamówki oksy-degradowalne. Jednak rumuńskie ramy prawne nie 
zakazują dystrybucji reklamówek oksy-degradowalnych i są zgodne z zasadami rynku 
wewnętrznego, jak również z przepisami szczegółowymi dyrektywy dotyczącej opakowań. 

Wnioski
Państwa członkowskie mogą ustanawiać krajowe systemy opodatkowania zgodnie z 
obowiązkami wynikającymi z Traktatu UE. W rumuńskim ustawodawstwie nie zakazuje się 
dystrybucji reklamówek oksy-degradowalnych. Jest ono zgodne z zasadami rynku 
wewnętrznego, jak również z przepisami dyrektywy dotyczącej opakowań. 
Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję nie można stwierdzić 
naruszenia prawa UE w przypadku rumuńskiego podatku ekologicznego od reklamówek. 

                                               
1Dziennik Urzędowy L 365 z 31.12.1994, s. 10–23.


