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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 01629/2010, του Arvid Strand, νορβηγικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ κατά την παραγωγή 
βιοδιασπώμενων συσκευασιών στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης στη Ρουμανία, αναφέρει ότι η παραγωγή 
και η πώληση βιοδιασπώμενων συσκευασιών υπόκειται στην εν λόγω χώρα σε νομοθεσία 
που αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ. Στηρίζει τον ισχυρισμό του σε επιστημονικά επιχειρήματα 
και ζητεί τη διερεύνηση αυτών των πρακτικών προκειμένου να σταματήσουν. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011

Η φορολόγηση των πλαστικών τσαντών αγορών δεν υπόκειται σε τυχόν συγκεκριμένα μέτρα 
εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, στο άρθρο 15 της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας1 προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν οικονομικά μέσα για την υλοποίηση των στόχων της οδηγίας.

Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν το δικό τους σύστημα φορολόγησης με 
βάση την αρχή της επικουρικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται τις αρχές της 
Συνθήκης. Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να εισάγονται διακρίσεις μεταξύ 
εθνικών προϊόντων και προϊόντων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, κάτι που θα ήταν 

                                               
1 Επίσημη Εφημερίδα L 365 της 31.12.1994, σ. 10-23.
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αντίθετο με το άρθρο 110 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση 
τα έγγραφα που προσκόμισε ο αναφέρων, η ρουμανική νομοθεσία φαίνεται να συνάδει με τις 
αρχές του δικαίου της ΕΕ δεδομένου ότι ο οικολογικός φόρος ισχύει εξίσου τόσο για εθνικά 
όσο και για εισαγόμενα προϊόντα.

Η κυβερνητική απόφαση αριθ. 768/2010 και το διάταγμα αριθ. 578/2008 προβλέπουν την 
επιβολή οικολογικού φόρου για όλες τις σακούλες αγορών που κατασκευάζονται από μη 
ανανεώσιμες πηγές, είτε είναι βιοδιασπώμενες είτε όχι. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα 
βιολογικής διάσπασης δεν αποτελεί κριτήριο απαλλαγής από την καταβολή του οικολογικού 
φόρου, όπως υποθέτει ο αναφέρων. Σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. 578/2008, απαλλαγές από 
τον φόρο μπορούν να χορηγηθούν μόνο για σακούλες αγορών που είναι εξ ολοκλήρου 
κατασκευασμένες από ανανεώσιμες πηγές. Οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με τη διάρκεια 
και το κόστος των διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με τον εν λόγω οικολογικό φόρο 
πρέπει να απευθύνονται στις αρχές της Ρουμανίας δεδομένου ότι τα θέματα αυτά επαφίενται 
στη διακριτική ευχέρεια και αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Όσον αφορά την οξο-διασπώμενη τεχνολογία, η Επιτροπή δεν έχει αδιάσειστα στοιχεία που 
να αποδεικνύουν ότι τα οξο-διασπώμενα πλαστικά θα αποδομηθούν φυσικά στο περιβάλλον 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και χωρίς να αφήσουν τοξικά υπολείμματα τα οποία 
βλάπτουν το περιβάλλον. Επιπλέον, είναι ευθύνη του παραγωγού να αποδείξει ότι τα 
προϊόντα του συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον και την ασφάλεια.
Συμπέρασμα

Με βάση τις πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει 
καμία ένδειξη παραβίασης της νομοθεσίας της ΕΕ στην περίπτωση του ρουμανικού 
οικολογικού φόρου για τις σακούλες αγορών.


