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Romániában a biológiai úton lebomló csomagolóanyagokra vonatkozó uniós 
jogszabály állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki üzleti tevékenységet folytat Romániában, azt állítja, hogy az 
országban olyan jogszabályok vonatkoznak a biológiai úton lebomló csomagolóanyagok 
gyártására és értékesítésére, amelyek ellentétesek az uniós jogszabályok előírásaival. A 
petíció benyújtója állítását tudományos érvekkel támasztja alá és kéri, hogy vizsgálják ki és 
szüntessék meg az említett gyakorlatokat. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A műanyag hordtáskák adóztatására semmilyen konkrét uniós szintű harmonizációs 
intézkedés nem vonatkozik. A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK 
irányelv1 15. cikke azonban arról rendelkezik, hogy az irányelv célkitűzéseinek megvalósítása 
érdekében a tagállamoknak fogadhatnak el intézkedéseket. 
Ezért a szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamok határozhatnak saját adózási 
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rendszerükről, feltéve, hogy tiszteletben tartják a Szerződés alapelveit. Ez különösen azt 
jelenti, hogy semmilyen hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhatnak a hazai termékek 
és a más tagállamokból származó termékek között, mert ez ellentétes lenne az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 110. cikkével. A petíció benyújtója által bemutatott 
dokumentáció alapján úgy tűnik, hogy a román jogszabály megfelel az európai uniós jog 
alapelveinek, mivel a környezetvédelmi adó éppúgy terheli a hazai, mint az importárukat.

A 768/2010. sz. kormányhatározat és az 578/2008. sz. kormányrendelet szerint 
környezetvédelmi adó terhel minden hordtáskát, amely nem megújuló alapanyagból készül, 
akár lebomlik biológiai úton, akár nem. A biológiai úton való lebomlás tehát nem olyan 
feltétel, amelynek teljesülése esetén mentesülni lehetne a környezetvédelmi adó megfizetése 
alól – ahogy azt a petíció benyújtója felveti. Az 578/2008. sz. kormányrendelet szerint csak 
azok a táskák mentesülhetnek az adó alól, amelyek teljes mértékben megújuló 
alapanyagokból készülnek. Az említett környezetvédelmi adóval kapcsolatos közigazgatási 
eljárások hosszával és költségeivel kapcsolatban felmerülő bármilyen panasszal a román 
hatóságokhoz kell fordulni, mivel ezek a kérdések a tagállamok mérlegelési és hatáskörébe 
tartoznak.

Az oxo-degradációs (oxidatív lebomlást előidéző) technológiával kapcsolatban a Bizottság 
nem rendelkezik szilárd bizonyítékkal, amely alátámasztaná, hogy az „oxo-biológiailag 
lebomló” műanyag elfogadható időn belül, illetve mérgező és a környezetet károsító 
maradványok hátrahagyása nélkül természetes úton, biológiailag lebomlik. Továbbá, a gyártó 
felelőssége annak bizonyítása, hogy terméke megfelel az EU környezetvédelmi és biztonsági 
előírásainak.

Következtetés
A petíció benyújtója által közölt információ alapján a Bizottság úgy véli, hogy semmi sem 
utal arra, hogy a hordtáskákra Romániában kirótt környezetvédelmi adóval megsértették volna 
az európai uniós jogot. 


