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Ref.: Petiția nr. 0755/2011, adresată de Istvan Adorjani, de cetățenie maghiară, privind 
legislația aplicabilă pungilor din plastic pentru cumpărături

1. Rezumatul petiției

Petiționarul deține o societate distribuitoare de materiale aditive necesare pentru tehnologia 
oxo-degradabilă. Acesta susține că societatea sa comercializează produsele în toate statele 
membre, acestea respectând dispozițiile Directivei 94/62/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Petiționarul 
este nemulțumit de faptul că modificările legislative din România în ceea ce privește 
distribuirea pungilor din plastic pentru cumpărături dezavantajează societatea sa și 
avantajează societățile care folosesc tehnologia hidro-degradabilă. O ordonanță de urgență din 
2009 a impus prezentarea unor certificate speciale pentru pungile care conțin materiale oxo-
degradabile. Astfel, societatea sa a trebuit să-și suspende activitatea timp de câteva luni. În 
plus, în iulie 2010, o ordonanță a clasificat toate produsele oxo-degradabile în categoria 
produselor nedegradabile. Petiționarul consideră că legislația română avantajează societățile 
care folosesc tehnologii care poluează mediul mai degrabă decât pe cele care încearcă să 
protejeze mediul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiționarul susține că prevederile legislației românești referitoare la ecotaxa pentru pungi 
încalcă legislația UE. Acesta argumentează în principal că legislația este discriminatorie și 
incorectă, favorizând produsele hidro-degradabile, mai degrabă decât pe cele oxo-degradabile, 
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pe care le produce compania petiționarului. Prin urmare, petiționarul invită Comisia să 
demareze o anchetă în acest sens și eventual să inițieze împotriva României o procedură 
privind încălcarea dreptului UE.
Observațiile Comisiei

Având în vedere că sistemul de taxare a pungilor din plastic pentru cumpărături nu este supus 
niciunei măsuri specifice de armonizare la nivel european, articolul 15 din Directiva 94/62/CE 
privind ambalajele și deșeurile din ambalaje1 prevede că statele membre pot adopta diferite 
instrumente economice pentru îndeplinirea obiectivelor directivei. 

Prin urmare, în acest domeniu, statele membre își pot crea propriul sistem de taxare și își pot 
stabili propriile criterii (principiul subsidiarității), dacă acestea sunt în conformitate cu 
principiile care guvernează politica UE în domeniul mediului și obligațiile rezultate din 
Tratatul UE. Legislația românească prevede o ecotaxă pentru toate pungile fabricate din 
resurse neregenerabile, inclusiv pentru pungile oxo-degradabile. Totuși, cadrul legislativ din 
România nu interzice distribuirea de pungi oxo-degradabile și este în conformitate cu normele 
pieței interne și cu prevederile specifice ale Directivei privind ambalajele.
Concluzii

Statelor membre li se permite să stabilească un sistem național de taxare în conformitate cu 
obligațiile rezultate din Tratatul UE. Legislația din România nu interzice distribuirea de pungi 
oxo-degradabile și este în conformitate cu normele pieței interne și cu prevederile specifice 
ale Directivei privind ambalajele.

Informațiile oferite de petiționar nu conțin indicații cu privire la o posibilă încălcare a 
legislației UE în ceea ce privește ecotaxa impusă în România pentru pungile de cumpărături.

                                               
1 JO L 365, 31.12.1994, p. 10-23.


