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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI 

Petiţia 0381/2006 prezentată de Giuseppe Brau (de naţionalitate italiană) privind 
desfiinţarea taxei pe ambalajele biodegradabile

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul descrie avantajele pe care le aduc mediului înconjurător şi agriculturii ambalajele 
plastice biodegradabile în proporţie de 100% şi solicită desfiinţarea taxei aplicate acestora; el 
subliniază faptul că aceste materiale trebuie să respecte cerinţele standardului european EN 
13432, în conformitate cu Directiva 94/62 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă pe 22 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură). 

3. Răspunsul Comisiei, primit pe 28 februarie 2007. 

Rezumatul faptelor şi petiţia

Petiţia are ca obiectiv sprijinirea utilizării materialelor plastice biodegradabile în Uniunea 
Europeană, în special prin aplicarea unui regim de suspendare a impozitelor sau prin 
adoptarea unor măsuri legislative obligatorii care ar putea limita utilizarea materialelor 
plastice care nu sunt biodegradabile. În viziunea petiţionarului, materialele plastice 
biodegradabile prezintă un număr de proprietăţi benefice mediului înconjurător: în comparaţie 
cu materialele plastice convenţionale, materialele plastice biodegradabile ar produce mai 
puţine emisii de gaze cu efect de seră în timpul procesului de fabricare şi ar genera economii 
de energie. Petiţionarul invocă utilizarea Standardului european EN 13432 - Cerinţe pentru 
ambalaje recuperabile prin compostare şi biodegradare ca punct de referinţă pentru 
identificarea materialelor plastice biodegradabile. 

Comentariile Comisiei privitoare la petiţie

Comisia cunoaşte faptul că utilizarea materialelor plastice biodegradabile pentru ambalare, în 
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anumite situaţii şi condiţii, poate aduce potenţiale beneficii mediului înconjurător. Totuşi, în 
momentul de faţă, potenţialul şi proprietăţile materialelor plastice nu au fost explorate pe 
deplin la scară comercială. 

Comisia sprijină cercetarea la scară largă în domeniul materialelor plastice biodegradabile.
Website-ul BIOMAT, finanţat de Comunitate, http://www.biomatnet.org/home.html, oferă 
detalii asupra cercetării cuprinzătoare realizate de-a lungul a peste 15 ani, cu ocazia derulării 
unor programe-cadru. Acesta include toate aspectele cercetărilor efectuate, pornind de la 
nutreţurile agricole la prelucrarea polimerilor şi de la biodegradabilitate la problemele privind 
comercializarea. Din punctul de vedere al cercetării, Europa a creat multe inovaţii privind 
materialele plastice biodegradabile (materialele plastice pe bază de amidon, poli-
hidroxibutiraţi, proandiolii şi acizii polilactici), însă nu le-a explorat încă potenţialul 
comercial. Proiectele de cercetare privind materialele plastice biodegradabile prezintă un 
potenţial semnificativ în cadrul celui de-al şaptelea program-cadru, pentru anumite tematici, 
în special pentru cele ce privesc biorafinarea şi căile microbiene. 

Directiva 94/62/CE a Comisiei privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje1 („Directiva 
privind ambalajele”) precizează cerinţele esenţiale care trebuie respectate de ambalajele 
pretinse a fi biodegradabile. Standardul EN 13432 privind biodegradabilitatea al CEN2 acordă 
automat prezumţia de conformitate cu cerinţele privind biodegradabilitatea. Totuşi, pentru că 
standardele sunt costisitoare, pot fi utilizate şi alte mijloace care să demonstreze respectarea 
cerinţelor esenţiale. 

În afara cerinţelor esenţiale, Directiva privind ambalajele precizează că statele membre 
trebuie să asigure şi aplicarea altor măsuri de prevenire privind ambalajele. Astfel de măsuri 
pot consta din promovarea materialelor plastice biodegradabile, în special acolo unde 
utilizarea acestor materiale ar aduce beneficii mediului înconjurător. Deşi statele membre nu 
pot interzice utilizarea ca ambalaje a materialelor plastice care nu sunt biodegradabile, dar 
care respectă cerinţele esenţiale ale Directivei privind ambalajele, ele pot totuşi încuraja 
utilizarea materialelor plastice biodegradabile prin campanii educaţionale, de exemplu.

În ceea ce priveşte impozitele, la nivel european nu există o armonizare a modului de 
impozitare a ambalajelor din materiale plastice biodegradabile (diferită de armonizarea 
generală aplicabilă taxei pe valoarea adăugată). În acest moment, nu s-a planificat încă 
introducerea unui regim de scutire de taxe pentru ambalajele din materiale plastice 
biodegradabile. Cu toate acestea, statele membre pot, pe baza principiului subsidiarităţii, să 
adopte măsuri fiscale (pentru alte taxe decât TVA) prin care să favorizeze utilizarea 
ambalajelor din materiale plastice biodegradabile, cu condiţia ca acestea să respecte 
principiile generale ale Tratatului CE şi, în special, să nu ducă la apariţia unor formalităţi 
transfrontaliere şi să respecte principiul ne-discriminării. 

Concluzii

În momentul de faţă, Comisia nu intenţionează să facă obligatorie utilizarea materialelor 
plastice biodegradabile, de vreme ce încă mai trebuie studiate potenţialul şi proprietăţile 

  
1 JO L 365, 31.12.1994, p. 10.
2 Standardul EN 13432-2000 - Cerinţe pentru ambalaje recuperabile prin compostare şi biodegradare
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benefice ale acestora asupra mediului înconjurător, dar şi potenţialul comercial. Totuşi, 
Comisia va sprijini extinderea cercetării în acest domeniu. 

Standardul EN 13432 privind biodegradabilitatea acordă automat prezumţia de conformitate 
cu cerinţele esenţiale ale Directivei privind ambalajele, dar agenţii economici pot să utilizeze 
şi alte mijloace pentru a dovedi respectarea acestora. 

Statele membre pot promova prin diferite modalităţi utilizarea materialelor plastice 
biodegradabile luând în considerare cerinţele Directivei privind ambalajele. 

La nivel european nu există un plan pentru introducerea unui regim de scutire de taxe pentru 
ambalajele din materiale plastice biodegradabile. În orice caz, statele membre pot adopta 
măsuri fiscale (pentru alte taxe decât TVA) pentru favorizarea utilizării ambalajelor din 
materiale plastice biodegradabile, cu condiţia ca aceste măsuri să respecte principiile generale 
ale Tratatului CE.


