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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0381/2006, του Giuseppe Brau, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την έκκληση 
για κατάργηση της φορολογίας στις βιοδιασπώμενες συσκευασίες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει τα πλεονεκτήματα που έχουν για το περιβάλλον και τη γεωργία οι 
100% βιοδιασπώμενες πλαστικές συσκευασίες και ζητά να καταργηθεί η φορολόγησή 
τους· τονίζει ότι τέτοια υλικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου 
EN 13432, σύμφωνα με την οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα 
συσκευασίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Περίληψη των γεγονότων και της αναφοράς

Σκοπός της αναφοράς είναι η υποστήριξη της χρήσης βιοδιασπώμενων πλαστικών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα μέσω της φοροαπαλλαγής τους ή της θέσπισης δεσμευτικών 
νομοθετικών μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να περιορίσουν τη χρήση μη βιοδιασπώμενων 
πλαστικών. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, τα βιοδιασπώμενα πλαστικά διαθέτουν ορισμένες 
ιδιότητες που είναι ευνοϊκές για το περιβάλλον: σε σύγκριση με τα συμβατικά πλαστικά, τα 
βιοδιασπώμενα πλαστικά προκαλούν μικρότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά την 
παραγωγή τους και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ο αναφέρων απευθύνει 
επίσης έκκληση για τη χρήση του ευρωπαϊκού προτύπου EN 13432, το οποίο περιγράφει τις 
ιδιότητες των βιοδιασπώμενων υλικών ως σημείο αναφοράς για τον ορισμό των 
βιοδιασπώμενων πλαστικών.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
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Η Επιτροπή γνωρίζει ότι ενδεχομένως να προκύπτουν περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση 
των βιοδιασπώμενων πλαστικών ως υλικό συσκευασίας για ορισμένες εφαρμογές και υπό 
ορισμένες συνθήκες. Στο παρόν στάδιο, ωστόσο, οι δυνατότητες και οι ιδιότητες των 
βιοδιασπώμενων πλαστικών δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί πλήρως σε εμπορική κλίμακα.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τη διεξαγωγή εκτεταμένης έρευνας στον τομέα τον βιοδιασπώμενων 
πλαστικών. Στον χρηματοδοτούμενο από την κοινότητα ιστότοπο της  BIOMAT
http://www.biomatnet.org/home.html παρέχονται πληροφορίες για την εκτεταμένη έρευνα 
που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία 15 χρόνια μέσω διάφορων προγραμμάτων πλαισίων. 
Αυτό καλύπτει όλες τις πτυχές της έρευνας, από τις γεωργικές πρώτες ύλες μέχρι την 
επεξεργασία των πολυμερών και από τη βιοδιασπασιμότητα μέχρι θέματα που αφορούν την 
αγορά. Από άποψη έρευνας, η Ευρώπη υπήρξε πρωτοπόρος όσον αφορά πολλές καινοτομίες 
που αφορούν τα βιοπλαστικά (πλαστικά με βάση το άμυλο, πολυ-β-υδροξυβουτυρικό, 
προπανοδιόλη, και πολυγαλακτικά οξέα) αλλά δεν έχει διερευνήσει ακόμη πλήρως τις 
εμπορικές τους δυνατότητες. Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για ερευνητικά 
προγράμματα σε σχέση με τα βιοδιασπώμενα πλαστικά υπό το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
για διάφορα επιμέρους θέματα, και ιδίως όσον αφορά τη βιοδιύλιση και τις μικροβιακές 
οδούς.

Η οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας1 («οδηγία περί 
συσκευασιών») ορίζει τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μια συσκευασία που 
θεωρείται βιοδιασπώμενη. Το πρότυπο EN 134322 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης 
(CEN) για τη βιοδιασπασιμότητα πιστοποιεί αυτόματα τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
βιοδιασπασιμότητας. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα πρότυπα είναι δαπανηρά, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα πιστοποίησης της συμμόρφωσης με τις απαραίτητες απαιτήσεις.

Εκτός από τις απαραίτητες απαιτήσεις, η οδηγία περί συσκευασιών ορίζει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν την εφαρμογή άλλων προληπτικών μέτρων όσον αφορά τις 
συσκευασίες. Μέτρα αυτού του είδους ενδέχεται να περιλαμβάνουν την προώθηση των 
βιοδιασπώμενων πλαστικών, ιδίως στις περιπτώσεις που η χρήση βιοδιασπώμενων 
πλαστικών θα μπορούσε οδηγήσει σε περιβαλλοντικά οφέλη. Παρόλο που τα κράτη μέλη 
μπορούν να μην απαγορεύσουν τη χρήση μη βιοδιασπώμενων πλαστικών στις συσκευασίες 
αν αυτή είναι σύμφωνη με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας περί συσκευασιών, μπορούν να 
ενθαρρύνουν τη χρήση των βιοπλαστικών, για παράδειγμα μέσω εκστρατειών ενημέρωσης.

Όσον αφορά τους φόρους, δεν υπάρχει εναρμόνιση της φορολογίας των βιοδιασπώμενων 
πλαστικών συσκευασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (εκτός από τη γενική εναρμόνιση που ισχύει 
για τον ΦΠΑ). Στο παρόν στάδιο, δεν υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια σχετικά με τη θέσπιση 
φοροαπαλλαγής για τις βιοδιασπώμενες πλαστικές συσκευασίες. Ωστόσο, βάσει της αρχής 
της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν φορολογικά μέτρα (όχι όμως για 
τον ΦΠΑ) προκειμένου να ευνοήσουν τη χρήση βιοδιασπώμενων πλαστικών συσκευασιών, 
δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα συνάδουν με τις γενικές αρχές της Συνθήκης ΕΚ και, 
συγκεκριμένα, δεν συνεπάγονται αύξηση των διασυνοριακών τυπικών διαδικασιών και 

  
1 ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σελ. 10.
2 Πρότυπο EN 13432:2000 για τη βιολογική ανάκτηση.
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τηρούν την αρχή της μη διάκρισης.

Συμπεράσματα

Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν σκοπεύει να επιβάλει ως υποχρεωτική τη χρήση 
βιοδιασπώμενων πλαστικών συσκευασιών εφόσον οι περιβαλλοντικές τους δυνατότητες και 
ιδιότητες καθώς και οι εμπορικές τους δυνατότητες χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Η 
Επιτροπή θα υποστηρίξει, ωστόσο, την περαιτέρω έρευνα σε αυτόν τον τομέα.

Το πρότυπο EN 13432 για τη βιοδιασπασιμότητα πιστοποιεί αυτόματα τη συμμόρφωση με 
μία από τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας περί συσκευασιών, αλλά οι οικονομικοί φορείς 
μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλα μέσα πιστοποίησης συμμόρφωσης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν τα βιοπλαστικά με ποικίλους τρόπους λαμβάνοντας 
υπόψη τις απαιτήσεις της οδηγίας περί συσκευασιών.

Δεν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με θέσπιση φοροαπαλλαγής για τα βιοδιασπώμενα πλαστικά 
συσκευασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
φορολογικά μέτρα (όχι όμως για τον ΦΠΑ) προκειμένου να ευνοήσουν τη χρήση 
βιοδιασπώμενων πλαστικών συσκευασιών, δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα συνάδουν με τις 
γενικές αρχές της Συνθήκης ΕΚ και συγκεκριμένα, δεν συνεπάγονται αύξηση των 
διασυνοριακών τυπικών διαδικασιών και τηρούν την αρχή της μη διάκρισης.
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