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Suġġett: Petizzjoni 0397/2010, imressqa minn Ludmila d’Atri, ta’ nazzjonalità Taljana, 
dwar inċentivi finanzjarji u oħra għall-użu tal-bijoplastik bħala imballaġġ

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tappella għal inizjattivi finanzjarji u oħrajn sabiex jiġi inkoraġġit l-użu tal-
bijoplastik u ta’ materjali tal-imballaġġ bijoloġikament degradabbli permezz tat-tnaqqis tat-
taxxa fuq tali materjali, billi hija tal-fehma li hemm ħtieġa li jittieħdu miżuri speċifiċi sabiex 
l-Istati Membri jiġu mqanqla jadattaw il-liġijiet tagħhom biex jiskoraġġixxu l-produzzjoni u l-
konsum ta’ materjali degradabbli mhux bijodegradabbli. Hija targumenta li l-produzzjoni tal-
bijoplastik tirrikjedi anqas enerġija u tirrilaxxa anqas gassijiet b’effett serra permezz tal-użu 
ta’ prodotti agrikoli rinnovabbli bħal pereżempju l-qamħirrum, il-pitravi zokkrija eċċ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Lulju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
Il-Kummissjoni tappoġġja l-bidla lejn prodotti aktar sostenibbli u l-użu ta’ materjali li kemm 
jista’ jkun ikunu ambjentalment newtrali. Madankollu, il-bijoplastik hu familja ta’ prodotti li 
jistgħu jvarjaw b’mod kunsiderevoli minn wieħed għall-ieħor u f’dan l-istadju l-kwalitajiet 
ambjentali u l-impatti tiegħu għadhom ma ġewx eżaminati għalkollox. Għandu jiġi enfasizzat 
ukoll li s’issa hemm diversi konklużjonijiet differenti mill-istimi dwar iċ-ċiklu tal-ħajja 
rigward jekk il-bijoplastik huwiex ambjentalment aktar ta’ benefiċċju mill-plastik 
konvenzjonali. X’aktarx, deċiżjoni dwar jekk għandux jintuża l-bijoplastik għandha ssir fuq 
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il-bażi ta’ każ b’każ, skont il-prodott, l-użu tiegħu u l-ġestjoni ta’ meta ma jibqax jintuża u 
dan m’għandux isir għall-użu tal-plastik kollu b’mod ġenerali. 

Il-Kummissjoni tinkoraġġixxi r-riċerka fil-qasam tal-bijoplastik billi tipprovdi finanzjament 
għall-proġetti ta’ riċerka skont is-Seba’ Programm Qafas għar-Riċerka (FP7) fl-oqsma tas-
suġġetti tan-Nanoxjenzi, in-Nanoteknoloġiji, il-Materjali u t-Teknoloġiji Ġodda tal-
Produzzjoni (NMP) u l-Bijoekonomija Bbażata fuq l-Għarfien (KBBE). Talbiet reċenti għall-
finanzjament jinkludu: 

 Kunċetti tal-imballaġġ intelliġenti u multifunzjonali li jużaw in-nanoteknoloġija 
[NMP.2011.1.1-1];

 Materjali tal-imballaġġ avvanzati minn riżorsi bijoġeniċi rinnovabbli [NMP.2011.2.3-
1];

 Ekodisinn għal prodotti ġodda [NMP.2011.3.1-1]; 

 Teknoloġiji avvanzati u flessibbli għal imballaġġ tal-ikel li jkunu attivi, intelliġenti u 
sostenibbli [KBBE.2011.2.3-03]1.

Fir-rigward tal-imballaġġ, id-Direttiva 94/62/KE2 dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ, 
tistipola sensiela ta’ Ħtiġijiet Essenzjali li għandhom jiġu sodisfati mill-imballaġġ mqiegħed 
fis-suq tal-UE. Waħda minn dawn il-ħtiġijiet għandha x’taqsam man-natura bijodegradabbli 
tal-imballaġġ u hija riflessa fl-istandard tas-CEN dwar il-bijodegradabilità EN 134323, liema 
ħtieġa tagħti presunzjoni tal-konformità mal-Ħtiġijiet Essenzjali. L-Istati Membri huma 
responsabbli għall-verifika ta’ jekk l-imballaġġ li jiddikjara li hu bijodegradabbli 
jikkonformax mal-Ħtiġijiet Essenzjali tad-Direttiva.
Flimkien ma’ dan, l-Istati Membri jistgħu ukoll ifasslu programmi ta’ prevenzjoni tal-
imballaġġ tal-iskart li jkunu xierqa u konformi mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE dwar l-
iskart u r-regoli tas-suq intern. Billi jagħmlu dan, l-Istati Membri jistgħu jinkoraġġixxu l-użu 
tal-bijoplastik permezz ta’ kampanji edukattivi, progammi nazzjonali, miżuri ta’ tassazzjoni 
jew azzjonijiet simili. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu ma jipprojbixxux l-użu ta’ tip ta’ 
imballaġġ jekk dan jikkonforma mal-Ħtiġijiet Essenzjali tad-Direttiva dwar l-Imballaġġ. 
Attwalment, qed isir studju bl-għan li tiġi analizzata d-dejta dwar il-plastik u l-iskart tal-
plastik, inkluż il-bijoplastik, b’attenzjoni fuq l-għażliet attwali tal-ġestjoni, l-impatti relatati 
fuq l-ambjent u s-saħħa u l-għażliet għall-miżuri ta’ politika possibbli biex jitnaqqas l-iskart 
tal-plastik u l-impatt tiegħu.
Fir-rigward tat-taxxi, fil-livell Ewropew m’hemm l-ebda armonizzazzjoni tat-tassazzjoni tal-
imballaġġ bijodegradabbli (minbarra l-armonizzazzjoni ġenerali applikabbli għall-VAT). 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri ta’ tassazzjoni (għal taxxi barra mill-
VAT) biex iħeġġu l-użu ta’ imballaġġ bijodegradabbli, sakemm dawn il-miżuri jkunu 
konformi mal-prinċipji ġenerali tat-Trattati.

Il-petizzjonanta tista’ tiġi mistiedna wkoll tikkonsulta r-risposta tal-Kummissjoni għall-
petizzjoni 381/2007. Għal aktar informazzjoni dwar l-inizjattivi tal-Kummissjoni li jkunu 

                                               
1 Għal aktar informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE għar-riċerka, jekk 
jogħġbok ikkonsulta: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
2 ĠU L 365, 31.12.1994, p.10-23.
3 Standard EN 13432:2000 dwar l-irkupru organiku.
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marbuta ma’ bijoprodotti, jekk jogħġbok ikkonsulta din il-paġna tal-web: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/biobased-
products/index_en.htm
Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tappoġġja r-riċerka fil-qasam tal-użu tal-bijoplastik, iżda f’dan l-istadju 
m’għandha l-ebda ħsieb li tipproponi xi inċentivi finanzjarji jew inċentivi oħrajn fil-livell tal-
UE biex jiġi mħeġġeġ l-użu tal-bijoplastik u tal-materjal tal-imballaġġ bijodegradabbli. 
L-Istati Membri huma liberi li jippromwovu l-użu tal-bijoplastik fl-imballaġġ b’diversi modi 
fil-livell nazzjonali, sakemm ma jostakolawx it-tqegħid fis-suq ta’ prodott tal-imballaġġ li 
jikkonforma mal-Ħtiġijiet Essenzjali tad-Direttiva dwar l-Imballaġġ.  

Billi t-tassazzjoni tal-imballaġġ tal-plastik bijodegradabbli mhux armonizzat fil-livell tal-UE 
(barra mill-armonizzazzjoni ġenerali applikabbli għall-VAT), l-Istati Membri jistgħu jadottaw 
l-inċentivi tat-taxxa (għal taxxi oħra barra l-VAT) biex jinkoraġġixxu l-użu tal-bijoplastik, 
sakemm dawn il-miżuri jkunu f’konformità  mal-prinċipji ġenerali tat-Trattati. 


