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Betreft: Verzoekschrift 1629/2010, ingediend door Arvid Strand (Noorse nationaliteit), 
inzake de vermeende overtreding in Roemenië van wetgeving van de Europese 
Unie op het gebied van de vervaardiging van biologisch afbreekbare 
verpakkingsmaterialen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die commerciële activiteiten heeft in Roemenië, zegt dat op de vervaardiging en 
verkoop van biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen in dit land wetgeving van toepassing 
is die strijdig is met de wetgeving van de Europese Unie. Indiener licht zijn beweringen toe met 
wetenschappelijke argumenten en verzoekt om een onderzoek naar deze praktijken, zodat deze 
kunnen worden gestopt. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 april 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

Op belasting op plastic draagtassen zijn geen specifieke harmonisatiemaatregelen op EU-niveau 
van toepassing. In artikel 15 van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en 
verpakkingsmateriaal1 wordt echter bepaald dat lidstaten economische maatregelen kunnen 
nemen om de doelstellingen van deze richtlijn te bereiken.  
Daarom kunnen lidstaten overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel hun eigen belastingsysteem 
vaststellen, mits ze de beginselen van het Verdrag in acht nemen. Dit betekent met name dat ze 
niet mogen discrimineren tussen nationale producten en uit andere lidstaten afkomstige 
producten, wat in strijd zou zijn met artikel 110 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. Uit de door indiener verstrekte documentatie blijkt dat de Roemeense wetgeving 

                                               
1 PB L 365 van 31.12.1994, blz.10.
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in overeenstemming met de beginselen van het EU-recht is, aangezien de milieubelasting zowel 
op nationale als op geïmporteerde producten van toepassing is. 
Regeringsbesluit nr. 768/2010 en beschikking nr. 578/2008 voorzien in een milieubelasting voor 
alle van niet-hernieuwbare grondstoffen vervaardigde draagtassen, of deze nu biologisch 
afbreekbaar zijn of niet. Daarom is biologische afbreekbaarheid geen criterium voor vrijstelling 
van de betaling van de milieubelasting, zoals door indiener wordt gesuggereerd. Volgens 
beschikking nr. 578/2008 kunnen er alleen belastingvrijstellingen worden verleend voor 
draagtassen die geheel van hernieuwbare grondstoffen zijn vervaardigd. Alle klachten over de 
duur en de kosten van de administratieve procedures in verband met deze milieubelasting dienen 
tot de Roemeense autoriteiten gericht te worden, aangezien dit soort zaken onder de bevoegdheid 
van de lidstaten valt.

Wat de technologie voor oxobiologische afbreekbaarheid betreft, beschikt de Commissie niet 
over betrouwbaar bewijs dat oxobiologisch afbreekbaar plastic op een natuurlijke wijze en 
binnen een aanvaardbare tijd in het milieu zal afbreken zonder giftige, voor het milieu 
schadelijke resten achter te laten.  Bovendien behoort het tot de verantwoordelijkheid van de 
producent dat hij bewijst dat zijn producten aan de milieu- en veiligheidswetgeving van de EU 
voldoen.

Conclusie
Op basis van de informatie die indiener heeft verschaft, is de Commissie van mening dat er in 
het geval van de Roemeense milieubelasting op draagtassen geen aanwijzingen bestaan voor een 
schending van het EU-recht.


