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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0381/2006 złożona przez Giuseppe Brau (Włochy), w sprawie zniesienia
opodatkowania opakowań ulegających biodegradacji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje korzyści dla środowiska naturalnego i rolnictwa płynące ze 
stosowania plastikowych opakowań ulegających w 100% biodegradacji i wzywa do zniesienia 
podatku od takich opakowań. Składający petycję podkreśla jednocześnie, że materiały te 
powinny być zgodne z wymogami europejskiej normy EN 13432, zgodnie z dyrektywą 94/62 
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 22 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

Streszczenie faktów i petycja

Celem przedmiotowej petycji jest wspieranie wykorzystywania w Unii Europejskiej 
biologicznych tworzyw sztucznych, w szczególności poprzez zwolnienie ich z opodatkowania 
lub przyjęcie wiążących środków legislacyjnych ograniczających stosowanie tworzyw 
sztucznych nieulegających biodegradacji. Zdaniem składającego petycję tworzywa sztuczne 
ulegające biodegradacji odznaczają się właściwościami korzystnymi dla środowiska 
naturalnego: w porównaniu z tradycyjnymi tworzywami sztucznymi stosowanie 
biologicznych tworzyw sztucznych zmniejszyłoby emisję gazów cieplarnianych podczas ich 
produkcji oraz umożliwiłoby oszczędności energii. Składający petycję wzywa także do 
wykorzystania europejskiej normy EN 13432 określającej właściwości materiałów 
ulegających biodegradacji jako odniesienia do identyfikacji tworzyw sztucznych ulegających 
biodegradacji.
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja jest świadoma faktu, że mogą istnieć potencjalne korzyści dla ochrony środowiska 
naturalnego płynące ze stosowania biologicznych tworzyw sztucznych jako materiałów do 
opakowywania przeznaczonych do określonych zastosowań i pod pewnymi warunkami. 
Niemniej jednak na tym etapie możliwości wykorzystania i właściwości biologicznych
tworzyw sztucznych nie są do końca znane w skali handlowej. 

Komisja wspiera intensywne badania w zakresie tworzyw sztucznych ulegających 
biodegradacji. Na utworzonej przez Komisję stronie internetowej BIOMAT
http://www.biomatnet.org/home.html znajdują się szczegółowe informacje na temat szeroko 
zakrojonych badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat w ramach różnych programów 
ramowych. Obejmują one wszystkie aspekty badawcze od materiałów wsadowych 
wykorzystywanych w rolnictwie po przetwarzanie polimeru, a także od biodegradacji po 
kwestie rynkowe. W kontekście badań naukowych Europa jest na czele, jeśli chodzi o
innowacje w zakresie biologicznych tworzyw sztucznych (opakowania na bazie skrobi, 
polihydroksymaślan, propanodiol, kwas polimlekowy), jednak nie zbadała jeszcze w pełni ich 
potencjału handlowego. Istnieje duży potencjał w dziedzinie projektów badawczych w 
ramach siódmego programu ramowego obejmujących szereg zagadnień, w szczególności 
biorafinerie i wykorzystanie mikroorganizmów.

Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych1 przewiduje 
zasadnicze wymogi, które muszą zostać spełnione przez opakowania uznawane za ulegające 
biodegradacji. Europejska norma CEN w zakresie biodegradacji EN 134322 zakłada 
automatyczną zgodność z wymogami w zakresie biodegradacji. Jednak ponieważ 
zastosowanie norm jest kosztowne, można wykorzystać inne środki w celu wykazania 
zgodności z zasadniczymi wymogami. 

Poza zasadniczymi wymogami dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 
stanowi, że państwa członkowskie zagwarantują przedsięwzięcie innych środków
zapobiegawczych. Środki te mogą obejmować promowanie tworzyw sztucznych ulegających 
biodegradacji, w szczególności tam, gdzie wykorzystanie ich przyniosłoby korzyści dla 
ochrony środowiska naturalnego. Mimo że państwa członkowskie nie mogą zakazać 
używania do produkcji opakowań tworzyw sztucznych nieulegających biodegradacji, jeśli jest 
to zgodne z zasadniczymi wymogami zawartymi w dyrektywie w sprawie opakowań i 
odpadów opakowaniowych, mogą one zachęcać do wykorzystywania biologicznych tworzyw
sztucznych, na przykład w ramach kampanii edukacyjnych. 

W odniesieniu do podatków na szczeblu europejskim nie wprowadzono harmonizacji w 
zakresie opodatkowania plastikowych opakowań ulegających biodegradacji (poza ogólną 
harmonizacją w zakresie podatku VAT). Na obecnym etapie nie planuje się zwolnienia z 
opodatkowania plastikowych opakowań ulegających biodegradacji. Jednak zgodnie z zasadą 
pomocniczości państwa członkowskie mogą przyjąć środki podatkowe (wyłączając podatek 
VAT) mające na celu zachęcanie do używania plastikowych opakowań ulegających 
biodegradacji pod warunkiem, że środki te są zgodne z ogólnymi zasadami zawartymi w 

  
1 Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 10.
2 Norma EN 13432:2000 dotycząca odzysku organicznego.
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traktacie WE, a w szczególności nie będą one przyczyną powstania formalności związanych z 
przekraczaniem granic i są zgodne z zasadą niedyskryminacji.

Wnioski

Na obecnym etapie Komisja nie zamierza wprowadzić obowiązku stosowania tworzyw 
sztucznych ulegających biodegradacji, ponieważ ich wpływ na środowisko naturalne, 
właściwości, jak również potencjał handlowy muszą zostać dokładniej zbadane. Komisja 
będzie jednak wspierać badania w tej dziedzinie.

Europejska norma EN 13432 w zakresie biodegradacji zakłada automatyczną zgodność z 
jednym z zasadniczych wymogów dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych, niemniej jednak podmioty gospodarcze mogą wykorzystywać także inne 
środki w celu wykazania zgodności.

Państwa członkowskie mogą promować wykorzystywanie biologicznych tworzyw sztucznych 
na wiele sposobów, uwzględniając wymogi zawarte w dyrektywie w sprawie opakowań i 
odpadów opakowaniowych.

Na szczeblu europejskim nie planuje się zwolnienia z opodatkowania plastikowych opakowań 
ulegających biodegradacji. Jednak państwa członkowskie mogą przyjąć środki podatkowe 
(wyłączając podatek VAT) mające na celu zachęcanie do używania plastikowych opakowań 
ulegających biodegradacji pod warunkiem, że środki te są zgodne z ogólnymi zasadami 
zawartymi w traktacie WE. 


