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Petitsioon 0381/2006, mille esitas Giuseppe Brau (Itaalia kodanik) ja mis käsitleb 
biolagundatavate pakendite maksu tühistamist

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja kirjeldab 100% biolagundatavate pakendite eeliseid keskkonna ja 
põllumajanduse seisukohast ning palub neile pakenditele kehtestatud maks tühistada; ta 
rõhutab, et direktiivi nr 94/62 kohaselt peaksid niisugused materjalid vastama Euroopa 
standardi EN 13432 nõuetele.

2. Petitsiooni vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 22. septembril 2006. aastal. Euroopa Komisjonil paluti kodukorra 
artikli 192 lõike 4 alusel anda teavet.

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis on laekunud 28. veebruaril 2007

Faktide ja petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni eesmärk on toetada bioplastide kasutamist Euroopa Liidus, eelkõige bioplastide 
maksuvabaks muutmise teel või siduvate õiguslike meetmete kehtestamisega, mille tulemusel 
võiks väheneda bioloogiliselt mittelagundatavate plastide kasutamine. Petitsiooni esitaja väitel 
on biolagundatavatel plastidel hulk keskkonnahoidlikke omadusi: traditsiooniliste plastidega 
võrreldes võimaldaks bioplastide kasutamine vähendada tootmise käigus tekkivate 
kasvuhoonegaaside heidet ja säästaks energiat. Samuti nõuab petitsiooni esitaja, et 
biolagundatavate plastide identifitseerimisel võetaks aluseks Euroopa standard EN 13432, 
milles on sätestatud biolagundatavate materjalide omadused.

Komisjoni märkused petitsiooni kohta

Komisjon on teadlik, et bioplastide kasutamine pakendimaterjalina võib teatavatel juhtudel ja 
tingimustel olla keskkonnale kasulik. Praegusel etapil ei ole siiski bioplastide potentsiaali ja 
omadusi veel täiel määral uuritud ärilises mastaabis.
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Komisjon toetab biolagundatavate plastide ulatuslikke uuringuid. Ühenduse poolt 
finantseeritaval BIOMATi veebisaidil http://www.biomatnet.org/home.html on esitatud 
üksikasjad mitmesuguste raamprogrammide käigus viimase 15 aasta jooksul tehtud ulatuslike 
uuringute kohta. Hõlmatud on kõik uuringute aspektid – põllumajanduslikest lähteainetest 
polümeeri töötlemiseni ja biolagundatavusest turundusküsimusteni. Teadusuuringute 
seisukohast on Euroopa olnud teerajajaks paljudes bioplastialastes uuendustes (plasti tootmine 
tärklise baasil, polühüdroksübutüraat, polüandiool ja polülaktiid), kuid seni pole veel täiel 
määral uuritud nende ärilist potentsiaali. Seitsmenda raamprogrammi raames on 
bioplastialastel teadusprojektidel suur potentsiaal mitmes valdkonnas, eelkõige 
biorafineerimise ja mikroobide levimisviiside alal.

Direktiivis nr 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta1 (edaspidi „pakendidirektiiv”) on 
sätestatud põhinõuded, millele pakend peab vastama, kui see on väidetavalt biolagundatav. 
Euroopa Standardikomitee (CEN) biolagundatavuse standardi EN 134322 alusel tunnistatakse 
biolagundatavuse nõuded automaatselt täidetuks. Kuna aga standardid on kulukad, võib 
põhinõuetele vastavust tõendada ka teiste vahenditega.

Lisaks põhinõuetele on pakendidirektiivis sätestatud, et liikmesriigid tagavad pakendijäätmete 
tekkimise vältimiseks teiste ennetusmeetmete rakendamise. Nende meetmete hulka võib 
kuuluda biolagundatavate plastide kasutamise edendamine, eelkõige neil juhtudel, kus see 
toob kasu keskkonnale. Kuigi liikmesriigid ei pea keelustama bioloogiliselt 
mittelagundatavate pakendite kasutamist, kui see on kooskõlas pakendidirektiivi 
põhinõuetega, võivad nad bioplastide kasutamisele kaasa aidata nt koolituskampaaniate 
kaudu.

Biolagundatavate plastpakendite maksustamist ei ole Euroopa tasandil ühtlustatud (välja 
arvatud käibemaksule kohaldatav üldine ühtlustamine). Praeguses etapis ei ole kavas muuta 
biolagundatavad plastpakendid maksuvabaks. Subsidiaarsuse põhimõtte alusel võivad 
liikmesriigid siiski võtta vastu meetmeid, mis annavad biolagundatavate plastpakendite 
utiliseerimisele maksusoodustusi (teiste maksude suhtes peale käibemaksu), tingimusel, et 
nimetatud meetmed on kooskõlas EÜ asutamislepingu üldiste põhimõtetega ja eelkõige 
tingimusel, et nende tagajärjel ei suurene piiriülesed formaalsused ning järgitakse 
mittediskrimineerimise põhimõtet.

Järeldused

Praeguses etapis ei ole komisjonil kavas muuta biolagundatavate plastide kasutamist 
kohustuslikuks, kuna täiendavalt vajavad uurimist nimetatud plastide keskkonnaalane
potentsiaal ja omadused ning ka äriline potentsiaal. Komisjon toetab siiski edasisi uuringuid 
kõnealuses valdkonnas.

Biolagundatavuse standardi EN 13432 alusel tunnistatakse automaatselt täidetuks üks 
pakendidirektiivi põhinõuetest, kuid ettevõtjad võivad nõuete järgimist tõendada ka teiste 
vahenditega.

  
1 EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10.
2 Standard EN 13432:2000 orgaanilise taaskasutamise kohta.
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Liikmesriigid võivad bioplastide kasutamist edendada paljudel eri viisidel, võttes arvesse 
pakendidirektiivi nõudeid.

Euroopa tasandil ei ole kavas kehtestada maksuvabastust biolagundatavatele plastpakenditele.
Liikmesriigid võivad siiski võtta vastu meetmeid, mis annavad biolagundatavate 
plastpakendite kasutamisele maksusoodustusi (teiste maksude suhtes peale käibemaksu), 
tingimusel, et nimetatud meetmed on kooskõlas EÜ asutamislepingu üldiste põhimõtetega.
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