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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0397/2010, внесена от Ludmila d'Atri, с италианско гражданство, 
относно финансовите и други стимули за употребата на биопластмаса като 
опаковъчен материал

1. Резюме на петицията

Вносителката призовава за финансови и други стимули за поощряване на употребата на 
биопластмаси и биоразградими опаковъчни материали посредством намаляване на 
данъка върху тези материали, като счита, че са необходими конкретни мерки за да 
бъдат подтикнати държавите-членки да адаптират своите закони, за да обезкуражат 
производството и консумацията на бионеразградими материали. Тя твърди, че 
производството на биопластмаса консумира по-малко енергия и води до по-малко 
парникови газове посредством използването на земеделски продукти като царевица, 
захарно цвекло и пр.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 юли 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Коментари на Комисията във връзка с петицията
Комисията подкрепя преминаването към по-устойчиви продукти и използването на 
екологично неутрални материали, доколкото това е възможно. Биопластмасите обаче са 
група продукти, които могат да се различават значително един от друг и на настоящия 
етап техните екологични качества и въздействие все още не са напълно изследвани. 
Също така следва да се подчертае, че до момента заключенията на оценките на 



PE452.741v01-00 2/3 CM\838886BG.doc

BG

жизнения цикъл варират по отношение на това дали биопластмасите са екологично по-
полезни от конвенционалните пластмаси. Вероятно решението дали да се използват 
биопластмаси следва да се взема според конкретния случай, в зависимост от продукта, 
неговата употреба и управлението му след като излезе от употреба, а не за 
използването на всички пластмаси по принцип. 
Комисията насърчава научните изследвания в областта на биопластмасите като 
осигурява финансиране на проекти за научни изследвания по Седмата рамкова 
програма за изследвания (РП7) по тематичните области нанонауки, нанотехнологии, 
материали и нови производствени технологии (NMP), и биоикономика, основана на 
знанието (KBBE). Сред последните покани за представяне на предложения за 
финансиране са: 

 Концепции за „интелигентни“ и мултифункционални опаковъчни материали, 
използващи нанотехнологии [NMP.2011.1.1-1];

 Съвременни опаковъчни материали от възобновяеми биогенни ресурси 
[NMP.2011.2.3-1];

 Еко-дизайн на нови продукти [NMP.2011.3.1-1];

 Модерни и гъвкави технологии за активно, интелигентно и устойчиво опаковане 
на храните [KBBE.2011.2.3-03]1

Що се отнася до опаковките, Директива 94/62/ЕО2 относно опаковките и отпадъците от 
опаковки предвижда редица основни изисквания, на които трябва да отговарят 
опаковките, които се пускат на пазара на ЕС. Едно от тези изисквания е свързано с 
биоразградимия характер на опаковките и е отразено в стандарта на CEN за 
биоразградимостта EN 134323, който дава презумпция за съответствие с основните 
изисквания. Държавите-членки са компетентни да проверят дали опаковките, за които 
се твърди че са биоразградими, са съобразени с основните изисквания по 
директивата.Освен това държавите-членки могат да изготвят и подходящи програми за 
предотвратяване на отпадъците от опаковки в съответствие с приложимото 
законодателство на ЕС относно отпадъците и правилата за вътрешния пазар. При 

изготвянето им държавите-членки могат да популяризират и насърчат използването на 
биопластмаси посредством образователни кампании, национални програми, данъчни 
мерки или други подобни действия. Въпреки това държавите-членки не могат да 
забранят използването на даден вид опаковки, ако той отговаря на основните 
изисквания по Директивата за опаковките.
В момента се провежда изследване, което има за цел да анализира данните за 
пластмасите и отпадъците от пластмаса, в т.ч. биопластмасите, като се съсредоточава 
върху съществуващите възможности за управление, свързаните екологични и здравни 
въздействия и вариантите за евентуални политически мерки за намаляване на 
отпадъците от пластмаса и тяхното въздействие.

                                               
1 За допълнителна информация относно възможностите за финансиране от ЕС за научноизследователски 
дейности моля посетете: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
2 ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10-23.
3 Стандарт EN 13432:2000 за органичното оползотворяване.
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Що се отнася до данъците, на европейско равнище няма хармонизация на данъчното 
облагане на биоразградимите опаковки (освен общата хармонизация във връзка с ДДС). 
Държавите-членки обаче могат да приемат данъчни мерки (за данъци, различни от 
ДДС) за насърчаване на използването на биоразградими опаковки, при условие че тези 
мерки са съобразени с общите принципи на Договорите. 
Вносителката на петицията би могла също така да бъде приканена да се запознае с 
отговора на Комисията по петиция 381/2007. За допълнителна информация относно 
инициативите на Комисията във връзка с биопродуктите, моля, посетете следната 
интернет страница: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/biobased-
products/index_en.htm.
Заключения

Комисията подкрепя научните изследвания в областта на използването на 
биопластмасите, но на този етап не планира да предлага финансови или други стимули 
на равнище ЕС за насърчаване на използването на биопластмаси и биоразградими 
опаковъчни материали. 

Държавите-членки са свободни да насърчават използването на биопластмаси в 
опаковките по най-различни начини на национално равнище дотолкова, доколкото не 
възпрепятстват пускането на пазара на опаковъчен продукт, който отговаря на 
основните изисквания по Директивата за опаковките. 

Тъй като данъчното облагане на биоразградимите пластмасови опаковки не е 
хармонизирано на равнището на ЕС (освен общата хармонизация във връзка с ДДС), 
държавите-членки могат да приемат данъчни стимули (за данъци, различни от ДДС), за 
да насърчат използването на биопластмаси, при условие че тези мерки са съобразени с 
общите принципи на Договорите.


