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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0397/2010 af Ludmila d'Atri, italiensk statsborger, om positiv 
forskelsbehandling og afgiftssænkning til fremme af bioplastik som 
emballagemateriale

1. Sammendrag

Andrageren plæderer for stimulering af brugen af bioplastik og biologisk nedbrydeligt 
emballagemateriale, bl.a. ved at nedsætte afgifterne på sådanne materialer. Andrageren mener, 
at medlemsstaterne med konkrete foranstaltninger bør stimuleres til at ændre deres lovgivning 
med henblik på at søge at begrænse produktion og brug af materialer, som ikke er biologisk 
nedbrydelige.  Ifølge hende er produktionen af bioplastik mere energibesparende og udleder 
færre drivhusgasser takket være brugen af fornyelige råmaterialer fra landbruget som majs, 
sukkerroer osv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. juli 2010). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Kommissionens bemærkninger

Kommissionen støtter bevægelsen hen mod mere bæredygtige produkter og brugen af 
miljøneutrale materialer i videst muligt omfang. Bioplastik er imidlertid en produktfamilie, 
hvor der er betydelig variation, og på det nuværende stadium er deres miljømæssige kvaliteter 
og indvirkninger endnu ikke fuldt udforsket. Det bør også understreges, at 
livscyklusvurderinger indtil videre når til forskellige konklusioner i spørgsmålet om, hvorvidt 
bioplastik er miljømæssigt gunstigere end konventionel plastik. Det er sandsynligt, at det bør 
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vurderes fra sag til sag, om det er hensigtsmæssigt at anvende bioplastik, afhængigt af 
produktet, dets brug og eventuel genanvendelse, og at dette ikke bør vurderes for al 
anvendelse af plastik generelt. 
Kommissionen fremmer forskning inden for bioplastik ved at give midler til 
forskningsprojekter under det syvende rammeprogram for forskning på tværs af 
emneområderne nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi 
(NMP) og videnbaseret bioøkonomi (KBBE). Der er for nylig ansøgt om midler inden for 
bl.a.: 

 intelligente og multifunktionelle emballagekoncepter med brug af nanoteknologi 
(NMP.2011.1.1-1)

 avancerede emballagematerialer af vedvarende biogene ressourcer (NMP.2011.2.3-1)

 miljødesign til nye produkter (NMP.2011.3.1-1) 

 avancerede og fleksible teknologier til aktiv, intelligent og bæredygtig 
fødevareemballage (KBBE-2011.2.3-03)1.

Hvad angår emballage, opstiller direktiv 94/62/EF2 om emballage og emballageaffald en 
række væsentlige krav, som emballage, der markedsføres på EU's marked, skal opfylde. Et af 
disse krav omhandler emballagens biologiske nedbrydelighed og afspejles i CEN-standarden 
om biologisk nedbrydelighed EN 134323, som giver formodning om overensstemmelse med 
de væsentlige krav. Medlemsstaterne har ansvaret for at kontrollere, om emballage, der 
markedsføres som biologisk nedbrydelig, opfylder de væsentlige krav i direktivet.
Medlemsstaterne kan desuden udarbejde passende programmer til affaldsforebyggelse i 
overensstemmelse med den gældende EU-lovgivning om affald og reglerne for det indre 
marked. I denne forbindelse kan medlemsstaterne fremme brugen af bioplastik ved hjælp af 
oplysningskampagner, nationale programmer, afgiftsordninger eller lignende. 
Medlemsstaterne kan imidlertid ikke forbyde brugen af en emballagetype, hvis den opfylder 
de væsentlige krav i emballagedirektivet. 

Der gennemføres i øjeblikket en undersøgelse med det formål at analysere data om plastik og 
plastikaffald, herunder bioplastik, med fokus på de aktuelle håndteringsmuligheder, relaterede 
miljømæssige og sundhedsmæssige indvirkninger og muligheder for eventuelle politiske 
foranstaltninger for at mindske plastikaffaldet og dets indvirkninger.

Hvad angår skatter, er der ingen harmonisering af skatter på biologisk nedbrydelig emballage 
på europæisk niveau (ud over den generelle harmonisering, der finder anvendelse på moms). 
Medlemsstaterne kan dog vedtage skatteforanstaltninger (for skatter ud over moms) for at 
fremme brugen af biologisk nedbrydelig emballage, under forudsætning af at disse 
foranstaltninger er i overensstemmelse med de generelle principper i traktaterne.
Andrageren kan også opfordres til at læse Kommissionens svar på andragende 381/2007. 
Yderligere oplysninger om Kommissionens initiativer i forbindelse med biobaserede 
produkter findes på følgende hjemmeside: 

                                               
1 Yderligere oplysninger om muligheder for EU-midler til forskning findes på adressen:
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
2 EFT L 365 af 31.12.1994, s.10-23.
3 Standard EN 13432:2000 om organisk udnyttelse.



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

DA

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/biobased-
products/index_en.htm

Konklusion
Kommissionen støtter forskning inden for brugen af bioplastik, men den har på nuværende 
stadium ikke planer om at foreslå økonomiske eller andre incitamenter på EU-plan for at 
fremme brugen af bioplastik og biologisk nedbrydeligt emballagemateriale. 

Det står medlemsstaterne frit for at fremme brugen af bioplastik i emballage på forskellige 
måder på nationalt plan, så længe de ikke hæmmer markedsføringen af emballageprodukter, 
som opfylder de væsentlige krav i emballagedirektivet. 
Da beskatning af biologisk nedbrydelig plastemballage ikke er harmoniseret på EU-niveau 
(bortset fra den generelle harmonisering af moms), kan medlemsstaterne vedtage 
skattemæssige incitamenter (for andre skatter end moms) for at fremme indførelsen af 
bioplastik, under forudsætning af at disse foranstaltninger er i overensstemmelse med de 
generelle principper i traktaterne."


