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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a bioműanyag és a biológiailag lebomló csomagolóanyagok 
használatának ösztönzése mellett érvel, többek között az ezekre az anyagokra vonatkozó 
adócsökkentés révén. A petíció benyújtója szerint a tagállamokat konkrét intézkedésekkel 
kellene arra ösztönözni, hogy módosítsák jogszabályaikat annak érdekében, hogy fékezzék a 
biológiailag nem lebomló anyagok előállítását és használatát. Véleménye szerint a 
bioműanyag előállítása a mezőgazdaságból származó megújuló nyersanyagok – mint például 
a kukorica, cukorrépa stb. – alkalmazása miatt energiatakarékosabb és kevesebb 
üvegházhatású gáz kibocsátásával jár.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban
A Bizottság támogatja a fenntarthatóbb termékek és a környezeti szempontból semleges 
anyagok minél elterjedtebb felhasználása felé történő elmozdulást. Ugyanakkor a 
bioműanyagok termékcsoportján belül az egyes termékek jelentős eltéréseket mutathatnak, és 
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jelen pillanatban a környezetre gyakorolt hatásuk és tulajdonságaik még nem teljes egészében 
ismertek. Ezen kívül, hangsúlyozni kell, hogy az eleddig elkészült életciklus-értékelések 
eltérő következtetésekre jutottak a tekintetben, hogy a bioműanyagok környezeti szempontból 
előnyösebbek-e, mint a hagyományos műanyagok. Valószínű, hogy eseti elbírálás alapján kell 
dönteni a bioműanyagok használatáról, a terméktől, annak felhasználásától, és életciklus végi 
kezelésétől függően, és a döntést nem szabad a műanyagok felhasználására általánosságban 
kiterjeszteni. 
A Bizottság a nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési technológiák 
(NMP), valamint a tudásalapú biogazdaság (KBBE) tematikus területein átívelő 7. kutatási 
keretprogram (FP7) szerinti kutatási projekteknek biztosított finanszírozással ösztönzi a 
kutatómunkát a bioműanyagok területén. A legutóbbi finanszírozási pályázatok a 
következőket foglalták magukban: 

 intelligens és multifunkcionális csomagolási megoldások nanotechnológia 
használatával  [NMP.2011.1.1-1] ;

 újrahasznosítható biogén forrásból készülő fejlett csomagolóanyagok [NMP.2011.2.3-
1];

 új termékek környezetbarát tervezése [NMP.2011.3.1-1];

 az aktív, intelligens és fenntartható élelmiszercsomagolást lehetővé tevő fejlett és 
rugalmas technológiák [KBBE.2011.2.3-03]1.

A csomagolás tekintetében megjegyzendő, hogy az EU piacán forgalomba hozott 
csomagolásoknak meg kell felelniük egy sor, a csomagolásról és csomagolási hulladékról 
szóló 94/62/EK irányelvben2 meghatározott alapvető követelménynek. Az egyik ilyen 
követelmény a csomagolás biológia lebonthatóságához kapcsolódik, és megjelenik a biológiai 
lebonthatóságra vonatkozó EN 13432 CEN szabványban3 is, amely vélelmezi az alapvető 
követelményeknek való megfelelést. A tagállamok felelőssége ellenőrizni, hogy a biológiai 
úton lebonthatónak nevezett csomagolás valójában megfelel-e az irányelvben meghatározott 
alapvető követelményeknek.
Továbbá a tagállamok maguk is kialakíthatnak megfelelő csomagolási hulladékmegelőzési 
programokat az alkalmazandó, hulladékról szóló uniós jogszabályokkal és a belső piaci 
szabályokkal összhangban.
Ennek során a tagállamok oktatási kampányok, nemzeti programok, adózási intézkedések, 
illetve ehhez hasonló cselekvések segítségével ösztönözhetik a bioműanyagok használatát.
Ugyanakkor a tagállamok nem tilthatják meg valamely csomagolóanyag-típus használatát, ha 
az megfelel a csomagolásról szóló irányelv alapvető követelményeinek.

Jelenleg folyamatban van egy, a műanyagokról és műanyag hulladékokról − beleértve a 
bioműanyagokat is − rendelkezésre álló adatok elemzését célzó tanulmány, amely a jelenlegi 
kezelési lehetőségekre, a kapcsolódó környezetvédelmi és egészségügyi hatásokra, illetve a 
műanyaghulladék és annak hatásait csökkentő lehetséges politikai intézkedési lehetőségekre 
összpontosít.

                                               
1 A kutatási célú Uniós támogatási lehetőségekről további információkat az alábbi weboldalon 
talál: Lásd: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
2 HL L 365., 1994.12.31., 10−23. o.
3 Az ökológiai regenerációra vonatkozó EN 13432:2000 szabvány.
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Az adók tekintetében megállapítható, hogy nem létezik európai szintű adóharmonizáció a 
biológiai úton lebontható csomagolóanyagokra kivetett adókat illetően (a héa-ra alkalmazandó 
általános adóharmonizáció kivételével). Ugyanakkor a tagállamok elfogadhatnak olyan 
adózási intézkedéseket (a héa-tól eltérő adók esetében), amelyek segítségével a biológiai úton 
lebontható csomagolóanyagok felhasználását részesítik előnyben, feltéve, hogy ezek az 
intézkedések összhangban állnak a Szerződések általános elveivel.

A petíció benyújtójának figyelmébe ajánljuk továbbá a Bizottság 381/2007. sz. petícióra adott 
válaszát. A Bizottság bioalapú termékekhez kapcsolódó kezdeményezéseiről további 
információt az alábbi weboldalon talál: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/biobased-
products/index_en.htm.
Következtetések

A Bizottság támogatja a bioműanyagok területén folytatott kutatásokat, de jelenleg nem 
tervez, hogy javaslatot tegyen a bioműanyagok és biológiai úton lebontható 
csomagolóanyagok felhasználását ösztönző uniós szintű pénzügyi vagy egyéb ösztönzőkre.  
A tagállamok ugyanakkor szabadon rendelkezhetnek nemzeti szinten a bioműanyagok 
csomagolás területén történő felhasználásának előmozdításáról, mindaddig, amíg ezek nem 
akadályozzák az olyan csomagolótermékek forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek a 
csomagolásról szóló irányelv alapvető követelményeinek. 
Tekintve, hogy a biológiai úton lebontható műanyag csomagolóanyagokra kivetett adókat 
nem harmonizálták uniós szinten (a héa-ra alkalmazandó általános adóharmonizáció 
kivételével), a tagállamok elfogadhatnak olyan adóösztönzőket (a héa-tól eltérő adók 
esetében), amelyek a bioműanyagok elterjedését ösztönzik, feltéve, hogy ezek az intézkedések 
összhangban állnak a Szerződések általános elveivel.


