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Verzoekschrift nr. 0381/2006, ingediend door Giuseppe Brau (Italiaanse nationaliteit), 
over de afschaffing van de belasting op biologisch afbreekbare verpakkingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beschrijft de voordelen voor het milieu en de landbouw van 100% biologisch 
afbreekbare kunststofverpakkingen en verzoekt om afschaffing van de belasting hierop; hij 
benadrukt dat dergelijke materialen dienen te voldoen aan de Europese norm EN 13432, 
conform Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 
betreffende verpakking en verpakkingsafval.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

Samenvatting van de feiten en het verzoekschrift

Met dit verzoekschrift wil indiener bereiken dat het gebruik van biokunststoffen in de 
Europese Unie wordt ondersteund, in het bijzonder door het verlenen van een belastingvrije 
status of het aannemen van bindende wetgevende maatregelen die het gebruik van biologisch 
niet-afbreekbare kunststoffen beperken. Volgens indiener hebben biologisch afbreekbare 
kunststoffen een aantal milieuvriendelijke eigenschappen: vergeleken met traditionele 
kunststoffen worden er tijdens het produceren ervan minder broeikasgassen uitgestoten en 
wordt er bovendien minder energie verbruikt. Indiener verzoekt ook om toepassing van de 
Europese norm EN 13432, waarin de eigenschappen van biologisch afbreekbare stoffen 
worden opgesomd als referentie om biologisch afbreekbare kunststoffen te kunnen 
identificeren.
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De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De Commissie is ervan op de hoogte dat het gebruik van biokunststoffen als 
verpakkingsmateriaal voor bepaalde toepassingen en onder bepaalde omstandigheden
mogelijk voordelen oplevert voor het milieu. In dit stadium zijn de mogelijkheden en 
eigenschappen van biokunststoffen op het commerciële gebied echter nog niet volledig 
onderzocht.

De Commissie ondersteunt uitvoerig onderzoek op het gebied van biologisch afbreekbare 
kunststoffen. De door de Gemeenschap gefinancierde website van BIOMAT
http://www.biomatnet.org/home.html geeft uitgebreide informatie over het uitvoerige 
onderzoek dat de afgelopen 15 jaar is uitgevoerd in de context van de verschillende 
kaderprogramma’s. Alle aspecten van het onderzoek worden besproken, van agrarische 
grondstoffen tot polymeerverwerking en van biologische afbreekbaarheid tot 
marktvraagstukken. Op wetenschappelijk gebied heeft Europa een voortrekkersrol gespeeld 
bij veel vernieuwingen op het gebied van biokunststoffen (kunststoffen op basis van zetmeel, 
polyhydroxyboterzuren, propaandiolen en polymelkzuren) maar de commerciële 
mogelijkheden ervan zijn nog niet volledig onderzocht. Er zijn uitgebreide mogelijkheden 
voor onderzoeksprojecten met betrekking tot biokunststoffen in de context van het zevende 
kaderprogramma, verspreid over verschillende thema’s in het bijzonder in relatie tot
bioraffinaderijen en bacteriologische routes.

In Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval1 (“de 
verpakkingsrichtlijn”) zijn de essentiële vereisten vastgelegd waaraan verpakkingsmateriaal 
dient te voldoen dat biologisch afbreekbaar wordt genoemd. De CEN-norm EN 134322 voor 
biologische afbreekbaarheid leidt automatisch tot een vermoeden van overeenstemming met 
de vereisten voor biologische afbreekbaarheid. Aangezien normen echter kostbaar zijn, 
kunnen ook andere middelen worden gebruikt om overeenstemming met de essentiële 
vereisten aan te tonen.

Naast de essentiële vereisten zorgt de verpakkingsrichtlijn er ook voor dat de lidstaten 
verzekeren dat er andere preventieve maatregelen worden getroffen ten aanzien van 
verpakkingen. Een dergelijke maatregel kan bijvoorbeeld zijn het bevorderen van biologisch 
afbreekbare kunststoffen, met name als het gebruik van biologisch afbreekbaar kunststof 
voordelen voor het milieu zou opleveren. Lidstaten mogen het gebruik van biologisch niet-
afbreekbare kunststoffen in verpakkingen weliswaar niet verbieden als de stof voldoet aan de 
essentiële vereisten van de verpakkingsrichtlijn, maar ze mogen wel het gebruik van 
biokunststoffen bevorderen met behulp van bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes.

De belasting op verpakkingen van biologisch afbreekbaar plastic is op Europees niveau niet 
geharmoniseerd (afgezien van de algemene harmonisatie met betrekking tot de BTW). Op dit 
moment zijn er geen plannen om biologisch afbreekbare kunststofverpakkingen vrij te stellen 
van belasting. Lidstaten mogen echter op basis van het subsidiariteitsprincipe 
belastingmaatregelen treffen (behalve voor de BTW) om het gebruik van biologisch 
afbreekbare kunststofverpakkingen te bevorderen, zolang deze maatregelen maar voldoen aan 

  
1 OJ L 365 van 31.12.1994, p. 10.
2 Europese norm EN 13432:2000 betreffende de terugwinning van organische stoffen.
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de algemene beginselen van het EG-Verdrag, en zeker geen aanleiding geven voor 
formaliteiten bij grensoverschrijdingen en het beginsel van non-discriminatie respecteren.

Conclusies

Op dit moment is de Commissie niet voornemens het gebruik van biologisch afbreekbare 
kunststoffen verplicht te stellen aangezien er eerst meer onderzoek dient te worden gedaan 
naar de eigenschappen ervan, de voordelen voor het milieu en de commerciële 
mogelijkheden. De Commissie zal verder onderzoek op dit gebied niettemin blijven steunen.

De Europese norm EN 13432 betreffende biologische afbreekbaarheid leidt automatisch tot 
een vermoeden van overeenstemming met een van de essentiële vereisten van de 
verpakkingsrichtlijn, maar ondernemers kunnen ook andere middelen gebruiken om 
overeenstemming aan te tonen.

Lidstaten mogen het gebruik van biokunststoffen op vele manieren bevorderen rekening 
houdend met de vereisten van de verpakkingsrichtlijn.

Er bestaat geen voornemen om op Europees niveau een belastingvrije status te verlenen aan 
biologisch afbreekbare kunststofverpakkingen. Het staat de lidstaten echter vrij om 
belastingmaatregelen in te voeren (behalve voor de BTW) om het gebruik van biologisch 
afbreekbare kunststofverpakkingen te bevorderen, zolang deze maatregelen maar voldoen aan 
de algemene beginselen van het EG-Verdrag.
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