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Tema: Peticija Nr. 0397/2010 dėl pozityvių veiksmų politikos taikymo ir mokesčių 
mažinimo ekologiškam plastikui, kaip pakavimo medžiagai, kurią pateikė Italijos 
pilietė Ludmila d'Atri

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo skatinti ekologiško plastiko ir biologiškai suyrančių pakavimo 
medžiagų naudojimą, pavyzdžiui, tokioms medžiagoms taikant mažesnius mokesčius. 
Peticijos pateikėjos nuomone, valstybes nares reikia konkrečiomis priemonėmis paskatinti 
keisti nacionalinius įstatymus taip, kad būtų mažiau gaminama ir naudojama biologiškai 
nesuyrančių medžiagų. Ji teigia, kad gaminant ekologišką plastiką taupiau naudojama energija 
ir išsiskiria mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nes naudojamos atsinaujinančios 
žaliavos, gaunamos iš žemės ūkio, pavyzdžiui, kukurūzai, cukriniai runkeliai ir kt.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. liepos 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija remia sprendimą pradėti naudoti tvaresnius produktus ir naudoti kuo daugiau 
aplinkai žalos nedarančių medžiagų. Tačiau ekologiškas plastikas yra tokia grupė produktų, 
kurie gali gerokai skirtis vienas nuo kito, o šiame etape jų ekologinės savybės ir poveikis 
aplinkai ne visiškai ištirtas. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad ligi šiol atliktų ekologiško 
plastiko gyvavimo ciklo vertinimų išvados dėl jo teikiamos didesnės naudos aplinkai, 
palyginti su įprastu plastiku, skiriasi. Atrodo, kad sprendimą, ar naudoti ekologišką plastiką, 
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ar ne, reikėtų priimti kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į produktą, jo naudojimą ir 
tvarkymą panaudojus, ir kad nereikėtų vieno sprendimo taikyti visiems plastiko naudojimo 
būdams. 
Komisija skatina mokslinius tyrimus ekologiško plastiko srityje, teikdama finansavimą 
mokslinių tyrimų projektams pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą (7BP) 
nanomokslų, nanotechnologijų, medžiagų ir naujų gamybos technologijų bei žiniomis 
grindžiamos biotechnologijų ekonomikos teminėse srityse. Neseniai paskelbti kvietimai teikti 
paraiškas dėl šių sričių finansavimo: 

 taikant nanotechnologijas gaminamos pažangios ir daugiafunkcės pakuotės 
[NMP.2011.1.1-1];

 pažangios pakavimo medžiagos iš atsinaujinančių biogeninių išteklių [NMP.2011.2.3-
1];

 naujų produktų ekologinis projektavimas [NMP.2011.3.1-1]; 

 pažangios ir lanksčios aktyvios, pažangios ir tvarios maisto produktų pakuotės 
gamybos technologijos [KBBE.2011.2.3-03]1.

Dėl pakuotės – Direktyvoje 94/62/EB2 dėl pakuočių ir pakuočių atliekų nustatyti esminiai 
reikalavimui, kuriuos turi atitikti ES rinkai pateikiama pakuotė. Vienas iš reikalavimų susijęs 
su pakuotės biologiniu skaidumu, į kurį atsižvelgiama ESK biologinio skaidumo standarte EN 
134323, pagal kurį vertinama, ar produktas atitinka esminius reikalavimus. Valstybės narės 
privalo tikrinti, ar pakuotė, kuri vadinama biologiškai skaidžia, atitinka šioje direktyvoje 
nustatytus esminius reikalavimus.
Be to, valstybės narės taip pat gali kurti atitinkamas pakuotės atliekų prevencijos programas, 
atsižvelgdamos į taikytinus ES teisės aktus dėl atliekų ir vidaus rinkos taisykles. Taip pat 
valstybės narės gali skatinti naudoti ekologišką plastiką organizuodamos švietimo 
kampanijas, įgyvendindamos nacionalines programas, taikydamos su apmokestinimu 
susijusias priemones ar panašiais veiksmais. Tačiau valstybės narės negali uždrausti naudoti 
tam tikros rūšies plastiko, jeigu jis atitinka Pakuočių direktyvoje nustatytus esminius 
reikalavimus.

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas – išanalizuoti duomenis apie plastiką ir plastiko 
atliekas, įskaitant ekologišką plastiką, ypač daug dėmesio skiriant dabartinėms atliekų 
tvarkymo galimybėms, poveikiui aplinkai ir sveikatai ir galimoms politikos priemonėms 
plastiko atliekoms ir jų daromam poveikiui mažinti.

Dėl mokesčių – biologiškai skaidžios pakuotės apmokestinimas ES lygmeniu nesuderintas 
(išskyrus PVM, kuriam taikomi bendrojo suderinimo principai). Tačiau valstybės narės gali 
patvirtinti apmokestinimo priemones (taikytinas visiems mokesčiams, išskyrus PVM), kad 
paskatintų naudoti biologiškai skaidžią pakuotę, jeigu šios priemonės neprieštarauja Sutartyse 
įtvirtintiems bendriesiems principams.
Peticijos pateikėjai būtų galima pasiūlyti susipažinti su Komisijos atsakymu dėl peticijos 

                                               
1 Daugiau informacijos apie ES mokslinių tyrimų finansavimo galimybes galima rasti  
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html.
2 OL L 365, 1994 12 13, p. 10–23.
3 Standartas EN 13432:2000 dėl suirimo gamtoje.
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Nr. 381/2007. Daugiau informacijos apie Komisijos iniciatyvas, susijusias su 
biotechnologiniais produktais, galima rasti šiame tinklalapyje 

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

Išvados
Komisija remia mokslinius tyrimus ekologiško plastiko naudojimo srityje, tačiau šiame etape 
neplanuoja pasiūlyti jokių finansinių ar kitų paskatų ES lygmeniu, kad skatintų naudoti 
ekologišką plastiką ir biologiškai skaidžias pakavimo medžiagas. 

Valstybės narės gali nacionaliniu lygmeniu įvairiais būdais skatinti naudoti pakavimo 
medžiagas iš ekologiško plastiko, jeigu tai netrukdo pateikti rinkai pakavimo produktą, kuris 
atitinka Pakuočių direktyvoje nustatytus esminius reikalavimus. 
Kadangi biologiškai skaidžios plastiko pakuotės apmokestinimas nesuderintas ES lygmeniu 
(išskyrus PVM taikytinus bendrojo suderinimo principus), valstybės narės gali patvirtinti 
mokesčių paskatas (susijusias su visais mokesčiais, išskyrus PVM), skatindamos naudoti 
ekologišką plastiką, jeigu šios priemones neprieštarauja Sutartyse įtvirtintiems bendriesiems 
principams.“


