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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy, az oxo-biodegradációs (oxidatív lebomlást előidéző) 
technológiákhoz szükséges adalékanyagokat forgalmazó cég tulajdonosa. A petíció 
benyújtójának állítása szerint termékei, amelyeket valamennyi tagállamban forgalmaznak, 
megfelelnek a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv előírásainak. A petíció benyújtója 
elégedetlenségét fejezi ki a műanyag hordtáskák forgalmazására vonatkozó romániai 
jogszabályváltozásokat illetően, amelyek hátrányosan érintik az általa vezetett társaságot, 
előnyben részesítve a hidro-biodegradációs technológiákat alkalmazó társaságokat. Egy 2009. 
évi sürgősségi kormányrendelet az oxo-biológiailag lebomló anyagokat tartalmazó hordtáskák 
esetében egy speciális tanúsítvány bemutatását írja elő. Emiatt a petíció benyújtója 
tulajdonában levő társaságnak a tevékenységét több hónapra fel kellett függesztenie. Továbbá 
2010 júliusában egy rendelettel minden oxo-biológiailag lebomló anyagot a biológiailag nem 
lebomló anyagok kategóriájába soroltak. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a román 
jogszabályok előnyben részesítik a környezetszennyező technológiákat alkalmazó 
társaságokat azokkal a társaságokkal szemben, amelyek a környezet védelmére törekszenek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.
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A petíció benyújtója szerint a műanyag hordtáskákra Romániában kirótt környezetvédelmi 
adóról szóló rendelkezések sértik az uniós jogot. Legfőbb érve az, hogy a rendelet 
megkülönböztető és igazságtalan, mivel a hidro-biodegradációs termékeket előnyben részesíti 
a vállalkozása által előállított oxo-biodegradációs termékekkel szemben. A petíció benyújtója 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy kezdjen vizsgálatot az ügyben, további lépésként pedig 
indítson jogsértési eljárást Románia ellen. 

A Bizottság észrevételei
Míg a műanyag hordtáskák adóztatására uniós szinten nem vonatkozik semmilyen konkrét 
harmonizáló intézkedés, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK 
irányelv1 15. cikke előírja, hogy az irányelv célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a 
tagállamok gazdasági eszközöket fogadhatnak el. 
Következésképpen e területen a tagállamok kialakíthatják saját adózási rendszerüket és saját 
feltételeiket (a szubszidiaritás elve), feltéve, hogy ezt az EU környezetvédelmi politikájára 
irányadó elvekkel, valamint az Európai Unióról szóló szerződésből eredő kötelezettségeikkel 
összhangban teszik. A román jogszabály környezetvédelmi adót ír elő a nem megújuló 
alapanyagokból készült hordtáskák esetében, ideértve az oxo-biodegradációs úton lebomló 
hordtáskákat is. A román jogszabályi keret ugyanakkor nem tiltja az oxo-biodegradációs úton 
lebomló hordtáskák forgalmazását, és összhangban áll a belső piaci szabályokkal, illetve a 
csomagolásokról szóló irányelv egyedi rendelkezéseivel. 
Következtetések

A tagállamok számára megengedett, hogy az Európai Unióról szóló szerződésben foglalt 
kötelezettségeknek eleget téve kialakítsák saját nemzeti adózási rendszerüket. A román 
jogszabály nem tiltja az oxo-biodegradációs úton lebomló hordtáskák forgalmazását, és 
összhangban áll a belső piaci szabályokkal, illetve a csomagolásokról szóló irányelv 
rendelkezéseivel. 
A petíció benyújtója által adott tájékoztatás nem tartalmaz arra utaló jelet, hogy a 
hordtáskákra vonatkozó román környezetvédelmi adó sérti az uniós jogot. 
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