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Vetoomus nro 0381/2006, Giuseppe Brau, Italian kansalainen, biohajoavien 
pakkausmateriaalien veron poistamisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kuvailee luonnossa täysin hajoavien biomuovipakkausten hyötyjä 
ympäristölle ja maataloudelle ja vaatii kyseisille pakkauksille määrätyn veron poistamista. 
Hän korostaa, että tällaisten materiaalien olisi vastattava eurooppalaisen standardin EN 13432
vaatimuksia pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY mukaisesti.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. syyskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007.

Yhteenveto tiedoista ja vetoomuksesta

Vetoomuksen tarkoituksena on tukea biomuovien käyttöä Euroopan unionissa erityisesti 
myöntämällä niille verovapaus tai antamalla sitovia säädöksiä biohajoamattomien muovien 
käytön rajoittamisesta. Vetoomuksen esittäjän mukaan biohajoavilla muoveilla on monia 
ympäristön kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia. Tavanomaisiin muoveihin verrattuna 
biomuovien valmistuksessa syntyisi vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä, mikä edistäisi
energiansäästöä. Vetoomuksen esittäjä vaatii myös yksilöimään biohajoavat muovit
biohajoavien materiaalien ominaisuuksista annetun eurooppalaisen standardin EN 13432
perusteella.

Vetoomusta koskevat komission huomautukset

Komissio on tietoinen mahdollisista ympäristöhyödyistä, joita saataisiin käyttämällä 
biomuoveja pakkausmateriaalina tietyissä sovelluksissa ja tietyin edellytyksin. Toistaiseksi 
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biomuovien kaupallisia mahdollisuuksia ja ominaisuuksia ei kuitenkaan ole tutkittu 
perusteellisesti.

Komissio tukee biohajoavien muovien laaja-alaista tutkimusta. Yhteisön rahoittamalla 
BIOMAT-sivustolla http://www.biomatnet.org/home.html annetaan yksityiskohtaista tietoa 
laajoista tutkimuksista, joita on kuluneiden 15 vuoden aikana tehty eri puiteohjelmien 
yhteydessä. Ne kattavat kaikki tutkimusnäkökohdat maatalouden raaka-aineista polymeerien 
prosessointiin ja biohajoavuudesta markkinakysymyksiin. Tutkimustyössä EU on ollut 
monien biomuovialan innovaatioiden edelläkävijä (tärkkelyspohjaiset muovit, 
polyhydroksibutyraatit, proandiolit ja polymaitohapot) mutta ei ole vielä tutkinut 
perusteellisesti niiden kaupallisia mahdollisuuksia. Seitsemännen puiteohjelman yhteydessä 
on huomattavat mahdollisuudet toteuttaa biomuovialan tutkimushankkeita useista eri aiheista,
etenkin biomassan jalostuksesta ja mikrobeihin perustuvista menetelmistä.

Pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa direktiivissä 94/62/EY1 ("pakkausdirektiivi") 
säädetään perusvaatimukset, jotka biohajoavaksi ilmoitetun pakkausmateriaalin on täytettävä. 
CEN:n biohajoavuutta koskevan standardin EN 134322 mukaisten tuotteiden katsotaan 
automaattisesti täyttävän biohajoavuutta koskevan vaatimustenmukaisuusolettaman. Koska 
standardointi on kuitenkin kallista, perusvaatimusten noudattaminen voidaan osoittaa myös 
muilla keinoilla.

Perusvaatimusten lisäksi pakkausdirektiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden on huolehdittava 
myös muiden pakkausjätteiden ehkäisemistoimien käyttöönotosta. Tällaisia toimenpiteitä 
voivat olla esimerkiksi biohajoavien muovien käytön edistäminen etenkin silloin, kun sillä 
olisi suotuisia ympäristövaikutuksia. Vaikka jäsenvaltiot eivät voikaan kieltää 
biohajoamattomien muovipakkausten käyttöä, mikäli se on pakkausdirektiivin 
perusvaatimusten mukaista, ne voivat edistää biomuovien käyttöä esimerkiksi 
valistuskampanjoilla.

Veroista todettakoon, että biohajoavien muovipakkausten verotusta ei ole yhdenmukaistettu 
EU:ssa (arvonlisäverotuksen soveltamiskäytäntöjen yleistä yhdenmukaistamista lukuun 
ottamatta). Toistaiseksi ei ole suunniteltu biohajoavien muovipakkausten verovapauden 
käyttöönottoa. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin edistää biohajoavien muovipakkausten käyttöä 
toteuttamalla toissijaisuusperiaatteen mukaisesti muita kuin arvonlisäveroa koskevia 
verotustoimenpiteitä sillä edellytyksellä, että nämä toimenpiteet ovat EY:n 
perustamissopimuksen keskeisten periaatteiden mukaisia, eivät aiheuta rajatylittäviä 
muodollisuuksia ja ovat syrjimättömyysperiaatteen mukaisia.

Päätelmät

Komissio ei toistaiseksi suunnittele tekevänsä biohajoavien muovien käyttöä pakolliseksi, 
koska niiden ympäristöön liittyviä mahdollisuuksia ja ominaisuuksia on tutkittava lisää. 
Komissio kuitenkin tukee tämän alan lisätutkimuksia.

  
1 EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.
2 Standardi EN 13432:2000, orgaanisen aineksen hyödyntäminen.
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Biohajoavuutta koskevan standardin EN 13432 mukaisten tuotteiden katsotaan automaattisesti 
täyttävän vaatimustenmukaisuusolettaman, joka koskee yhtä pakkausdirektiivin 
perusvaatimuksista, mutta taloudelliset toimijat voivat käyttää muitakin välineitä 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

Jäsenvaltiot voivat edistää biomuovien käyttöä monin tavoin ottamalla huomioon 
pakkausdirektiivin vaatimukset.

EU:ssa ei suunnitella verovapauden myöntämistä biohajoaville muovipakkauksille. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin edistää biohajoavien muovipakkausten käyttöä muuta kuin 
arvonlisäveroa koskevilla verotustoimenpiteillä sillä edellytyksellä, että nämä toimet ovat 
EY:n perustamissopimuksen yleisten periaatteiden mukaisia.


	656931fi.doc

