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Komisja Petycji

30.8.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0154/-12, którą złożył Georg Leising (Niemcy) w sprawie stosowania 
kaucji w odniesieniu do butelek z tworzyw sztucznych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się stosowania kaucji w odniesieniu do butelek z tworzyw 
sztucznych (butelki PET itp.) w Europie. W jego opinii tego rodzaju środek przyczyniłby się 
do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza w regionie Morza Śródziemnego 
i innych mórz europejskich. Składający petycję podkreśla też, że poważne problemy stwarza 
nagromadzenie tworzyw sztucznych w oceanach. Ocenia, że stosowanie kaucji w odniesieniu 
do butelek z tworzyw sztucznych umożliwiłoby znaczne ograniczenie ich obecności 
w środowisku. Składający petycję twierdzi, że zbiórka butelek stanowi ponadto ewentualne 
dodatkowe źródło dochodu dla obywateli.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Dyrektywa 94/62/WE1 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (dyrektywa w 
sprawie opakowań) zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia odpowiednich 
systemów zbiórki odpadów opakowaniowych.   Państwa członkowskie mają swobodę 
ustanawiania rodzajów systemów zbiórki odpadów opakowaniowych najlepiej 
dostosowanych do własnych potrzeb oraz struktur konsumpcji i dystrybucji różnych rodzajów 
opakowań i wyrobów opakowanych, pod warunkiem, że systemy te są pomocne w 
                                               
1 Dz.U. L 365 z 31.12.1994.
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osiągnięciu celów dyrektywy.

W szczególności państwa członkowskie muszą dopilnować, aby takie systemy były otwarte 
dla udziału podmiotów gospodarczych zainteresowanego sektora, były stosowane w sposób 
niepozwalający na dyskryminacje wyrobów przywożonych oraz nie prowadziły do tworzenia 
przeszkód w handlu i zakłóceń konkurencji niezgodnych z Traktatem.

Wnioski

Państwa członkowskie mają swobodę ustanawiania systemów zbiórki odpadów 
opakowaniowych najlepiej dostosowanych do własnych potrzeb, jeżeli spełniają one cele 
dyrektywy w sprawie opakowań, są zgodne z przepisami rynku wewnętrznego i nie powodują 
zakłóceń konkurencji.


