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Betreft: Verzoekschrift 0755/2011, ingediend door Istvan Adorjani (Hongaarse 
nationaliteit), over wetgeving inzake plastic boodschappentassen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft een distributiebedrijf voor additieven die gebruikt worden voor de technologie 
voor het vervaardigen van oxo-biologisch afbreekbare producten. Indiener schrijft dat hij deze 
producten in alle lidstaten verkoopt met inachtneming van de bepalingen van Richtlijn 
94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende 
verpakking en verpakkingsafval. Indiener is ontevreden over de wettelijke aanpassingen 
betreffende de distributie van plastic boodschappentassen die in Roemenië zijn doorgevoerd, 
omdat deze nadelig zijn voor zijn bedrijf maar voordelig voor bedrijven die in water 
afbreekbare producten vervaardigen. Een noodverordening uit 2009 heeft het verplicht gesteld 
speciale certificaten in te dienen voor tassen die gemaakt zijn van oxo-afbreekbare materialen. 
Dientengevolge heeft het bedrijf zich genoodzaakt gezien haar activiteiten voor enkele 
maanden op te schorten. Bovendien behoren, volgens een beschikking uit juli 2010, alle oxo-
afbreekbare producten tot niet-afbreekbare producten. Indiener is van mening dat de 
Roemeense wetgeving eerder voordelig is voor bedrijven die gebruikmaken van 
milieuvervuilende technologieën dan voor bedrijven die het milieu proberen te beschermen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Indiener beweert dat de bepalingen van de Roemeense milieuheffing inzake 
boodschappentassen indruisen tegen de EU-wetgeving. Hij haalt aan dat de regelgeving 
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discriminerend en oneerlijk is, aangezien in water afbreekbare producten bevoordeeld worden 
ten opzichte van de oxo-afbreekbare producten die zijn onderneming produceert. Indiener 
verzoekt de Commissie daarom om een onderzoek in te stellen naar deze kwestie en om 
eventueel een inbreukprocedure in te leiden tegen Roemenië. 

Opmerkingen van de Commissie
Hoewel een heffing op plastic boodschappentassen niet onderworpen is aan 
harmonisatiemaatregelen op EU-niveau, stelt artikel 15 van Richtlijn 94/62/EG betreffende 
verpakking en verpakkingsafval1 dat lidstaten economische instrumenten mogen goedkeuren 
om de doelstellingen van de richtlijn te verwezenlijken. 
De lidstaten kunnen op dit gebied dus hun eigen belastingstelsel vastleggen en hun eigen 
criteria instellen (subsidiariteitsbeginsel), voor zover dat gebeurt in overeenstemming met de 
beginselen van het EU-milieubeleid en de verplichtingen die voortvloeien uit het EU-Verdrag. 
De Roemeense wetgeving voorziet in een milieuheffing voor alle boodschappentassen die 
vervaardigd zijn uit niet-hernieuwbare grondstoffen, met inbegrip van oxo-afbreekbare tassen. 
Het Roemeense wetgevingskader verbiedt de distributie van oxo-afbreekbare tassen echter 
niet en voldoet aan de internemarktregels en de specifieke bepalingen van de 
verpakkingsrichtlijn. 
Conclusies

De lidstaten mogen nationale belastingstelsels instellen in overeenstemming met de 
verplichtingen van het EU-Verdrag. De Roemeense wetgeving verbiedt de distributie van 
oxo-afbreekbare tassen echter niet en voldoet aan de internemarktregels en de specifieke 
bepalingen van de verpakkingsrichtlijn. 

De informatie die de indiener heeft verstrekt bevat geen aanwijzingen voor een inbreuk op de 
EU-wetgeving voor de Roemeense milieuheffing op boodschappentassen. 

                                               
1 PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10-23.


