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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0755/2011 af Istvan Adorjani, ungarsk statsborger, om 
lovgivningen om indkøbsposer af plastik

1. Sammendrag

Andrageren ejer en virksomhed, der sælger tilsætningsstoffer til brug i forbindelse med 
oxobionedbrydelig teknologi. Han oplyser, at han sælger produkterne i alle medlemsstater i 
overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 
20. december 1994 om emballage og emballageaffald. Andrageren er utilfreds med, at 
ændringer i den rumænske lovgivning om indkøbsposer af plastik stiller hans virksomhed 
dårligere end virksomheder, der anvender hydrobionedbrydelig teknologi. Med et nøddekret 
fra 2009 blev det bestemt, at der skulle indsendes særlige certifikater for plastikposer 
indeholdende oxobionedbrydelige materialer. Dette medførte, at hans virksomhed måtte 
standse arbejdet i flere måneder. Endvidere klassificerede en anordning fra juli 2010 alle 
oxobionedbrydelige produkter som ikkebionedbrydelige produkter. Andrageren mener, at den 
rumænske lovgivning begunstiger virksomheder, der anvender teknologier, som forurener 
miljøet, i stedet for dem, der forsøger at beskytte det.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Andrageren hævder, at den rumænske miljøafgift på bæreposer er i strid med EU-
lovgivningen. Han argumenterer hovedsageligt for, at lovgivningen er diskriminerende og 
urimelig, idet den favoriserer hydronedbrydelige produkter frem for de oxonedbrydelige 
produkter, som hans virksomhed fremstiller. Andrageren opfordrer derfor Kommissionen til 
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at iværksætte en undersøgelse af sagen og senere indlede en overtrædelsesprocedure mod 
Rumænien. 

Kommissionens bemærkninger
Afgifter på plastikbæreposer er ikke underlagt nogen særlige harmoniseringsforanstaltninger 
på EU-plan, men i artikel 15 i direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald1

fastlægges det, at medlemsstaterne kan vedtage økonomiske instrumenter for at fremme 
realiseringen af direktivets mål. 
Medlemsstaterne kan således fastlægge deres eget afgiftssystem på dette område og deres 
egne kriterier (nærhedsprincippet), forudsat at de sørger for at gøre det i overensstemmelse 
med principperne i EU's miljøpolitik og forpligtelserne i henhold til EU-traktaten. I henhold 
til rumænsk lovgivning pålægges alle bæreposer, der er fremstillet af ikkegenanvendelige 
ressourcer, herunder oxonedbrydelige bæreposer, en miljøafgift. Den rumænske 
lovgivningsramme forbyder imidlertid ikke distribution af oxonedbrydelige poser, og den er i 
overensstemmelse med reglerne for det indre marked og de særlige bestemmelser i 
emballagedirektivet. 
Konklusioner

Medlemsstaterne har ret til at etablere nationale afgiftssystemer i overensstemmelse med EU-
traktatens forpligtelser. Den rumænske lovgivning forbyder ikke distribution af 
oxonedbrydelige poser, og den er i overensstemmelse med reglerne for det indre marked og 
bestemmelserne i emballagedirektivet. 

Oplysningerne fra andrageren indeholder ikke nogen indikationer på overtrædelse af EU-
lovgivningen i forbindelse med den rumænske miljøafgift på bæreposer."

                                               
1 EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10-23.


