
(Ekstern oversættelse)

CM\656931DA.doc PE 386.453v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget for Andragender

28.02.2007

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0381/2006 af Giuseppe Brau, italiensk statsborger, om afskaffelse af skatter 
på biologisk nedbrydelig emballage

1. Sammendrag

Andrageren beskriver fordelene for miljøet og landbruget ved 100 % biologisk nedbrydelig 
emballage og opfordrer til, at skatten herpå afskaffes; han understreger, at sådanne materialer 
skal leve op til kravene i den europæiske standard EN 13432 i overensstemmelse med direktiv 
94/62 om emballage og emballageaffald.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2007.

Sammendrag af faktiske omstændigheder og andragende

Målet med andragendet er at støtte brugen af bioplast i EU, navnlig gennem en skattefri status 
eller ved at vedtage juridisk bindene foranstaltninger, der kunne begrænse brugen af vanskelig 
biologisk nedbrydelig plast. Ifølge andrageren har biologisk nedbrydelig plast en række 
miljømæssigt gunstige egenskaber: I sammenligning med almindelig plast giver det biologisk 
nedbrydelige plast mindre udledning af drivhusgasser ved produktion og skaber 
energibesparelser. Andrageren opfordrer også til at bruge den europæiske standard EN 13432, 
der omhandler egenskaberne ved biologisk nedbrydelige materialer som en reference til at 
identificere biologisk nedbrydeligt plast.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen er opmærksom på, at der kan være miljømæssige fordele ved brugen af 
bioplast som emballagemateriale ved en vis anvendelse og under visse betingelser. På 
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nuværende tidspunkt er bioplasts potentiale og egenskaber dog ikke blevet fuldt ud undersøgt 
i erhvervsmæssig sammenhæng.

Kommissionen støtter omfattende forskning på bioplast-området. Det fællesskabsfinansierede 
BIOMAT-websted http://www.biomatnet.org/home.html giver detaljer om den omfattende 
forskning, der er blevet foretaget i de sidste 15 år under forskellige rammeprogrammer. Dette 
dækker alle forskningsaspekter fra landbrugsråstoffer til polymerbehandling og fra biologisk 
nedbrydelighed til markedsspørgsmål. Fra et forskermæssigt synspunkt har Europa været 
banebrydende med mange bioplast-innovationer (stivelsesbaseret plast, polyhydroxybutyrat, 
proandioler og polymælkesyrer), men har endnu ikke helt udforsket det erhvervsmæssige 
potentiale. Der er et væsentligt potentiale for forskningsprojekter om bioplast under det 
syvende rammeprogram på tværs af flere emner og navnlig hvad angår bioraffinaderi og 
mikrobielle systemer.

Direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald1 ("emballagedirektivet") stiller 
væsentlige krav, som emballage, der påstås at være biologisk nedbrydeligt, skal leve op til.
CEN’s standard om biologisk nedbrydelighed EN 134322 giver en forudsætning for 
overensstemmelse med kravene til biologisk nedbrydelighed. Eftersom standarder er 
bekostelige, kan andre foranstaltninger dog også bruges til at vise overensstemmelse med de 
væsentlige krav.

Oven i de væsentlige krav fastslås det i emballagedirektivet, at medlemsstater skal sikre sig, at 
andre emballageforebyggende foranstaltninger gennemføres. Sådanne foranstaltninger kan 
bestå i at fremme biologisk nedbrydelig plast, navnlig i tilfælde hvor brugen af biologisk 
nedbrydelig plast ville medføre miljømæssige fordele. Selv om medlemsstater ikke kan 
forbyde brugen af vanskelig biologisk nedbrydelig plast i emballage, hvis det er i 
overensstemmelse med de væsentlige krav i emballagedirektiver, kan de opfordre til at bruge 
bioplast, f.eks. gennem informerende kampagner.

Hvad angår skatter, er der ingen harmonisering af skatter på biologisk nedbrydelig 
plastemballage på europæisk niveau (ud over den generelle harmonisering, der finder 
anvendelse på moms). På nuværende tidspunkt er der ingen planer om at indføre en skattefri 
status for biologisk nedbrydelig plastemballage. Baseret på subsidiaritetsprincippet kan 
medlemsstater dog vedtage skatteforanstaltninger (for skatter ud over moms) for at promovere 
brugen af biologisk nedbrydelig plastemballage, under forudsætning af at disse 
foranstaltninger er i overensstemmelse med de generelle principper i EF-traktaten, og at de 
især ikke giver anledning til formaliteter på tværs af grænserne og respekterer princippet om 
ikke-diskrimination.

Konklusion

På nuværende tidspunkt planlægger Kommissionen ikke at gøre brugen af biologisk 
nedbrydelig plast obligatorisk, da dets miljømæssige potentiale og egenskaber såvel som 
erhvervsmæssige potentiale skal undersøges yderligere. Kommissionen støtter dog yderligere 

  
1 EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10.
2 Standard EN 13432:2000 om organisk genvinding.
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forskning på området.

EN 13432-standarden om biologisk nedbrydelighed giver en forudsætning om 
overensstemmelse med et af de væsentlige krav i emballagedirektivet, men andre 
foranstaltninger for overensstemmelse kan også bruges af de økonomiske operatører.

Medlemsstater kan fremme brugen af bioplast på mange måder under hensyntagen til kravene 
i emballagedirektivet.

Der er ingen planer om at indføre en skattefri status for biologisk nedbrydelig plastemballage 
på europæisk niveau. Medlemsstater kan dog vedtage skatteforanstaltninger (for skatter ud 
over moms) for at promovere brugen af biologisk nedbrydelig plastemballage, under 
forudsætning af at disse foranstaltninger er i overensstemmelse med de generelle principper i 
EF-traktaten.


