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Ref.: Petiția nr. 0154-12, adresată de Georg Leising, de cetățenie germană, privind 
aplicarea unei taxe pentru sticlele de plastic

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pledează pentru aplicarea, în Europa, a unei taxe pentru sticlele de plastic (sticle 
PET etc.). În opinia sa, o astfel de măsură ar contribui la diminuarea nivelului de poluare a 
mediului, în special a Mării Mediterane și a altor mări din Europa. Petiționarul subliniază, de 
asemenea, problemele semnificative provocate de acumularea de materiale plastice în oceane. 
Acesta consideră că aplicarea unei taxe pentru sticlele de plastic ar reduce într-o mare măsură 
prezența acestora în mediul înconjurător. Petiționarul afirmă că, în plus, colectarea sticlelor le-
ar aduce cetățenilor o sursă suplimentară de venit.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Directiva 94/62/CE1 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje („Directiva privind 
ambalajele”) impune statelor membre să organizeze sisteme corespunzătoare pentru 
colectarea deșeurilor provenite din ambalaje.   Statele membre sunt libere să stabilească tipul 
de sisteme de colectare ambalaje care sunt cel mai adecvate nevoilor lor, precum și modelele 
de consum și distribuție ale diferitelor tipuri de ambalaje și produse ambalate, cu condiția ca 
aceste sisteme de colectare să contribuie la  îndeplinirea obiectivelor generale și specifice 
prevăzute de directivă.
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În special, statele membre trebuie să se asigure că la aceste sisteme pot participa agenții 
economici din sectoarele interesate, că sistemele se aplică produselor importate în condiții 
nediscriminatorii și nu conduc la crearea de bariere comerciale sau denaturări ale concurenței, 
contrare prevederilor tratatului.

Concluzii

Statele membre sunt libere să stabilească sisteme de colectare a ambalajelor adecvate nevoilor 
lor, atâta timp cât sistemele respective contribuie la realizarea obiectivelor din Directiva 
privind ambalajele, respectă regulile pieței interne și principiile concurenței.


