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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0381/2006 imressqa minn Giuseppe Brau (Taljan), dwar it-tneħħija tat-taxxa 
fuq materjal għall-imballaġġ bijodigradabbli 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jiddeskrivi l-vantaġġi għall-ambjent u għall-agrikoltura b’materjal 
ta’ l-ippakkjar tal-plastik 100% bijodigradabbli u jitlob biex titneħħa t-taxxa fuqu; huwa 
jenfasizza li dawn il-materjali għandhom jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ l-istandard Ewropew EN 
13432, skond id-Direttiva 94/62 dwar l-imballaġġ u l-iskart ta’ l-imballaġġ. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata bħala ammissibbli fit-22 ta’ Settembru 2006. Tagħrif mitlub mingħand il-
Kummissjoni taħt ir-Regola 192(4).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

Sommarju tal-fatti u l-Petizzjoni

L-għan tal-petizzjoni huwa li jagħti appoġġ lill-użu tal-bijoplastik fl-Unjoni Ewropea, b’mod 
partikolari permezz ta’ l-istatus tiegħu mingħajr taxxa jew l-adozzjoni ta’ miżuri leġiżlattivi li 
jorbtu u li jistgħu jillimitaw l-użu tal-plastik li m’huwiex bijodigradabbli. Skond dak li ressaq 
il-petizzjoni, il-plastik bijodigradabbli għandu għadd ta’ kwalitajiet li huma ta’ benefiċċju 
għall-ambjent: meta mqabbel mal-plastik konvenzjonali, il-bijoplastik jippermetti li jkun 
hemm livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ gas li jħalli l-effett tas-serra matul il-produzzjoni tiegħu 
u jiġġenera nuqqas ta’ ħela ta’ enerġija. Dak li ressaq il-petizzjoni jitlob ukoll għall-użu ta’ l-
istandard Ewropew EN 13432 li jistabilixxi l-kwalitajiet tal-materjali bijodigradabbli bħala 
referenza biex ikun identifikat il-plastik li  jista’ jitqies bħala plastik bijodigradabbli.

Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-petizzjoni

Il-Kummissjoni taf li jista’ jkun hemm il-potenzjal ta’ benefiċċji ambjentali mill-użu tal-bijoplastik 
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bħala materjal għall-imballaġġ f’ċerti applikazzjonijiet u kundizzjonijiet. F’dan l-istadju, 
madankollu, il-potenzjal u l-kwalitajiet tal-bijoplastik għadhom mhumiex magħrufa għal kollox fuq 
skala kummerċjali

Il-Kummissjoni tappoġġja r-riċerka estensiva fil-qasam tal-plastik bijodigradabbli. Il-websajt 
BIOMAT http://www.biomatnet.org/home.html iffinanzjata mill-Komunità tagħti dettalji dwar ir-
riċerka estensiva li twettqet fl-aħħar 15-il sena taħt programmi bi strutturi differenti. Din tkopri l-
aspetti kollha tar-riċerka mill-għalf agrikolu sa l-ipproċessar polimeriku, u mill-bijodigradabbiltà 
sal-kwistjonijiet tas-suq. Min-naħa tar-riċerka l-Ewropa kienet il-pijunier ta’ bosta innovazzjonijiet 
marbuta mal-bijoplastik (plastik magħmul mil-lamtu, il-polyhydroxybutyrates, il-proandiols, u l-
aċidi polylactic) imma sa issa għadha ma esploratx għal kollox il-potenzjal kummerċjali tagħhom. 
Hemm potenzjal sostanzjali għal proġetti ta’ riċerka fuq il-bijoplastik taħt is-seba’ programm ta’ 
qafas, mifruxa fuq diversi temi u b’mod partikolari rigward ir-rotot biorefinery u microbial.

Id-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ1 ("Id-Direttiva dwar l-Imballaġġ") 
jaħseb għal ħtiġijiet essenzjali li l-imballaġġ li jingħad li huwa bijodigradabbli jrid jissodisfa. L-
istandard taċ-CEN dwar il-bijodigradabbiltà EN 13432 2 għandu jagħti idea awtomatika ta’ 
konformità mal-ħtiġijiet tal-bijodigradabbiltà. Madankollu, peress li l-istandards jiswew wisq, 
mezzi oħra jistgħu jintużaw ukoll biex juru l-konformità mal-ħtiġijiet essenzjali.   

B’żieda mal-ħtiġijiet essenzjali, id-Direttiva dwar l-Imballaġġ tipprovdi li l-Istati Membri 
għandhom jassiguraw li jitwettqu miżuri oħra preventivi dwar l-imballaġġ. Dawn il-miżuri jistgħu 
jinkludu l-promozzjoni tal-plastik bijodigradabbli, b’mod partikolari fejn l-użu tal-plastik 
bijodigradabbli jġib miegħu benefiċċji ambjentali. Għalkemm l-Istati Membri ma jistgħux 
jipprojbixxu l-użu tal-plastik li m’huwiex bijodigradabbli fl-imballaġġ jekk jissodisfa l-ħtiġijiet 
essenzjali tad-Direttiva dwar l-Imballaġġ, huma jistgħu jinkoraġġixxu l-użu tal-bijoplastik, per 
eżempju permezz ta’ kampanji edukattivi.

Rigward it-taxxi, m’hemmx armonizzazzjoni ta’ tassazzjoni fuq l-imballaġġ bil-plastik 
bijodigradabbli fil-livell Ewropew (barra l-armonizzazzjoni ġenerali li tapplika għall-VAT). F’dan 
l-istadju, m’hemmx pjan li jidħol status mingħajr taxxa  għall-imballaġġ bil-plastik bijodigradabbli. 
Madankollu, bis-saħħa tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
permezz ta’ taxxi (għal taxxi barra l-VAT) li jiffavorixxu l-użu ta’ l-imballaġġ bil-plastik 
bijodigradabbli, sakemm dawn il-miżuri jissodisfaw il-prinċipji ġenerali tat-Trattat tal-KE u, b’mod 
partikolari, ma joħolqux formalitajiet fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera u jirrispettaw il-prinċipju tan-
nuqqas ta’ diskriminazzjoni. 

Konklużjonijiet 

F’dan l-istadju, il-Kummissjoni m’hijiex qed tippjana li l-użu tal-plastik bijodigradabbli isir 
obbligatorju peress li l-potenzjal u l-kwalitajiet ambjentali tiegħu kif ukoll il-potenzjal kummerċjali 
għad iridu jkunu mistħarrġa aktar. Il-Kummissjoni, madankollu, se tappoġġja aktar riċerka f’dan il-
qasam.

  
1 ĠU L 365, 31.12.1994, p. 10.
2 L-istandard EN 13432:2000 dwar l-irkupru organiku.
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L-istandard EN 13432 dwar il-bijodigradabbiltà jagħti idea awtomatika ta’ konformità ma’ 
wieħed mill-ħtiġijiet essenzjali tad-Direttiva dwar l-Imballaġġ imma mezzi oħra li juru 
konformità jistgħu ukoll jintużaw minn operaturi ekonomiċi. 

L-Istati Membri jistgħu jippromwovu l-użu tal-bijoplastik b’diversi modi waqt li jqisu l-
ħtiġijiet tad-Direttiva dwar l-Imballaġġ.

M’hemmx pjan li jiddaħħal status mingħajr taxxa  għall-imballaġġ bil-plastik bijodigradabbli  
fil-livell Ewropew. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri permezz ta’ taxxi 
(għal taxxi barra l-VAT) li jiffavorixxu l-użu ta’ l-imballaġġ bil-plastik bijodigradabbli, 
sakemm dawn il-miżuri jissodisfaw il-prinċipji ġenerali tat-Trattat tal-KE. 
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