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Θέμα: Αναφορά 0397/2010 της Ludmila d'Atri, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προτιμησιακή πολιτική και ελάφρυνση της φορολογίας του βιοπλαστικού ως 
υλικού συσκευασίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα τάσσεται υπέρ της παροχής κινήτρων υπέρ της χρήσης βιοπλαστικών και 
βιοδιασπώμενων υλικών συσκευασίας, μεταξύ άλλων μέσω της ελάφρυνσης της 
φορολόγησης τέτοιων υλικών. Η αναφέρουσα πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στα 
κράτη μέλη ώστε να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους, προκειμένου να αποτραπεί η 
παραγωγή και χρήση μη βιοδιασπώμενων υλικών. Σύμφωνα με την ίδια, η παραγωγή 
βιοπλαστικών υλών είναι λιγότερο ενεργοβόρα και προκαλεί χαμηλότερες εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου χάρη στη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών από τη γεωργία όπως ο 
αραβόσιτος, το ζαχαρότευτλο κ.λπ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
Η Επιτροπή υποστηρίζει τη μεταστροφή προς την κατεύθυνση περισσότερο βιώσιμων 
προϊόντων και τη χρήση ουδέτερων από περιβαλλοντική άποψη υλικών στον μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό. Εντούτοις, τα βιοπλαστικά αποτελούν μια οικογένεια προϊόντων τα οποία 
μπορεί να διαφέρουν σημαντικά το ένα από το άλλο και, στο παρόν στάδιο, οι 
περιβαλλοντικές ιδιότητες και επιπτώσεις τους δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί πλήρως. Πρέπει 
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επίσης να τονιστεί ότι έως σήμερα, οι αξιολογήσεις σχετικά με τον κύκλο ζωής των 
βιοπλαστικών διαφέρουν ως προς τα συμπεράσματά τους όσον αφορά το εάν τα βιοπλαστικά 
είναι περισσότερο επωφελή από περιβαλλοντικής πλευράς από ό,τι τα συμβατικά πλαστικά. 
Ενδέχεται η απόφαση σχετικά με τη χρήση των βιοπλαστικών να λαμβάνεται μεμονωμένα 
ανά περίπτωση, ανάλογα με το προϊόν, τη χρήση του και τη διαχείριση του προϊόντος στο 
τέλος του κύκλου ζωής του, και δεν θα πρέπει να ληφθεί γενικά για τη χρήση όλων των 
πλαστικών. 
Η Επιτροπή ενθαρρύνει την έρευνα στον τομέα των βιοπλαστικών, παρέχοντας 
χρηματοδότηση σε ερευνητικά προγράμματα δυνάμει του 7ου προγράμματος πλαισίου για 
την έρευνα (ΠΠ7) στους θεματικούς τομείς των νανοεπιστημών, των νανοτεχνολογιών, των 
υλικών και των νέων τεχνολογιών παραγωγής (NMP) και της βιοοικονομίας που είναι 
βασισμένη στη γνώση (KBBE). Τα πρόσφατα αιτήματα για χρηματοδότηση περιλαμβάνουν: 

 Ιδέες για έξυπνες και πολυλειτουργικές συσκευασίες με τη χρήση νανοτεχνολογίας 
[NMP.2011.1.1-1]·

 Υλικά για προηγμένες συσκευασίες από ανανεώσιμες βιογενείς πρώτες ύλες 
[NMP.2011.2.3-1]·

 Οικολογικό σχεδιασμό νέων προϊόντων [NMP.2011.3.1-1]· 

 Προηγμένες και ευέλικτες τεχνολογίες για ενεργές, έξυπνες και βιώσιμες συσκευασίες 
τροφίμων [KBBE.2011.2.3-03]1.

Όσον αφορά τις συσκευασίες, η οδηγία 94/62/ΕΚ2 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα 
συσκευασίας ορίζει μια σειρά βασικών απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι συσκευασίες 
που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Μία από τις απαιτήσεις αυτές αφορά τον βιοδιασπώμενο 
χαρακτήρα των συσκευασιών και αντικατοπτρίζεται στο πρότυπο EN 13432 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) για τη βιοδιασπασιμότητα3, το οποίο παρέχει τεκμήριο 
συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη οφείλουν να ελέγχουν εάν η 
συσκευασία για την οποία δηλώνεται ότι είναι βιοδιασπώμενη συμμορφώνεται με τις βασικές 
απαιτήσεις της οδηγίας.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα για την 
πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων από συσκευασίες, σύμφωνα με την εφαρμοστέα 
νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα και τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Με τον τρόπο 
αυτόν, τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τη χρήση βιοπλαστικών μέσω εκπαιδευτικών 
εκστρατειών, εθνικών προγραμμάτων, φορολογικών μέτρων ή παρόμοιων δράσεων. 
Εντούτοις, τα κράτη μέλη δεν μπορούν απαγορεύσουν τη χρήση ενός τύπου συσκευασίας εάν 
αυτός συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας για τις συσκευασίες. 

Επί του παρόντος, διεξάγεται μια μελέτη, η οποία έχει ως στόχο να αναλύσει στοιχεία για τα 
πλαστικά και τα πλαστικά απορρίμματα, συμπεριλαμβανομένων και των βιοπλαστικών, 
εστιάζοντας στις σημερινές δυνατότητες διαχείρισης, τις σχετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και την υγεία, καθώς και στις δυνατότητες για ενδεχόμενα μέτρα πολιτικής με στόχο τη 
μείωση των πλαστικών απορριμμάτων και των επιπτώσεών τους.

                                               
1 Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ για έρευνα, 
παρακαλούμε συμβουλευθείτε τη διεύθυνση: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
2 ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10-23.
3 Πρότυπο EN 13432:2000 για τη βιολογική ανάκτηση.
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Όσον αφορά τους φόρους, δεν υφίσταται σε ευρωπαϊκό επίπεδο εναρμόνιση της φορολογίας 
των βιοδιασπώμενων συσκευασιών (εκτός από τη γενική εναρμόνιση που ισχύει για τον 
ΦΠΑ). Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν φορολογικά μέτρα (για φόρους 
εκτός του ΦΠΑ) προκειμένου να ευνοήσουν τη χρήση των βιοδιασπώμενων συσκευασιών,
υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα θα συμμορφώνονται με τις γενικές αρχές των 
Συνθηκών.

Η αναφέρουσα καλείται επίσης να συμβουλευθεί την απάντηση της Επιτροπής στην αναφορά 
381/2007. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σε σχέση 
με τα βιολογικής προέλευσης προϊόντα, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την ακόλουθη 
ιστοσελίδα: 

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

Συμπεράσματα
Η Επιτροπή υποστηρίζει την έρευνα στον τομέα της χρήσης βιοπλαστικών, στην παρούσα 
όμως φάση δεν σχεδιάζει να προτείνει κάποιο οικονομικό ή άλλου είδους κίνητρο σε επίπεδο 
ΕΕ για να ενθαρρύνει τη χρήση βιοπλαστικών και βιοδιασπώμενων υλικών συσκευασιών. 

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να προωθήσουν σε εθνικό επίπεδο τη χρήση βιοπλαστικών 
στις συσκευασίες με διάφορους τρόπους, εφόσον δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ενός 
προϊόντος συσκευασίας που συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας για τις 
συσκευασίες. 

Καθώς η φορολόγηση των βιοδιασπώμενων πλαστικών συσκευασιών δεν είναι 
εναρμονισμένη σε επίπεδο ΕΕ (με εξαίρεση τη γενική εναρμόνιση που ισχύει για τον ΦΠΑ), 
τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν φορολογικά κίνητρα (για φόρους εκτός του ΦΠΑ) 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τη χρήση βιοπλαστικών, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα 
αυτά θα συμμορφώνονται με τις γενικές αρχές των Συνθηκών.


