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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1629/2010af Arvid Strand, norsk statsborger, om påstået 
krænkelse af EU-lovgivningen i forbindelse med fremstillingen af biologisk 
nedbrydelige emballagematerialer i Rumænien 

1. Sammendrag

Andrageren udfører kommercielle aktiviteter i Rumænien og hævder, at produktionen og 
salget af biologisk nedbrydelige emballagematerialer i dette land er underlagt lovgivning, som 
strider imod bestemmelserne i EU-lovgivningen. Andrageren forklarer sin påstand 
videnskabeligt og anmoder om en undersøgelse af disse praksisser, så der kan gøres en ende 
på dem. Indstillinger 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. april 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Beskatning af plastbæreposer er ikke underkastet nogen specifikke 
harmoniseringsforanstaltninger på EU-niveau. Dog bestemmes det i artikel 15 i direktiv 
94/62/EF om emballage og emballageaffald1, at medlemsstaterne kan tage økonomiske 
instrumenter i anvendelse for at nå målene i direktivet.
Medlemsstaterne kan derfor vedtage deres eget beskatningssystem i henhold til 
subsidiaritetsprincippet, under forudsætning af at de overholder traktatens principper. Dette 
indebærer specielt, at de ikke må indføre nogen forskelsbehandling mellem nationale 
produkter og produkter fra andre medlemsstater, da dette ville være i modstrid med artikel 
                                               
1 EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10-23.
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110 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Ud fra den af andrageren tilsendte 
dokumentation ser det ud til, at den rumænske lovgivning er i overensstemmelse med EU-
lovgivningens principper, idet miljøafgiften gælder ligeligt for nationale og indførte 
produkter.

I regeringsbeslutning nr. 768/2010 og forordning (EF) nr. 578/2008 er der fastsat en 
miljøafgift for alle bæreposer, der er fremstillet af ikkefornyelige ressourcer, hvad enten de er 
biologisk nedbrydelige eller ej. Derfor er biologisk nedbrydelighed ikke et kriterium for 
undtagelse fra betaling af miljøafgift, som andrageren fremfører. Ifølge forordning (EF) nr. 
578/2008 kan der kun bevilges fritagelse fra afgiften for bæreposer, som er fremstillet 
udelukkende af fornyelige ressourcer. Enhver klage over varigheden af og omkostningerne 
ved de administrative procedurer i forbindelse med denne miljøafgift må rettes til de 
rumænske myndigheder, da disse forhold er overladt til medlemsstaterne og ligger inden for 
disses kompetenceområde.
Med hensyn til oxo-bionedbrydelige materialer råder Kommissionen ikke over holdbare 
beviser på, at oxo-bionedbrydelig plast bliver naturligt biologisk nedbrudt i miljøet inden for 
en acceptabel tidsramme og uden at efterlade giftrester, der skader miljøet. Endvidere påhviler 
det producenten at bevise, at dennes produkter overholder EU's miljø- og 
sikkerhedslovgivning.

Konklusion
På baggrund af oplysningerne fra andrageren er Kommissionen af den opfattelse, at der ikke 
kan påvises nogen overtrædelse af EU's lovgivning i sagen vedrørende den rumænske 
miljøafgift på bæreposer." 


