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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster pleit voor stimulering van het gebruik van bioplastic en biologisch afbreekbaar 
verpakkingsmateriaal, onder meer door verlaging van de belasting op dergelijke materialen. 
Indienster is van mening dat de lidstaten met concrete maatregelen gestimuleerd zouden 
moeten worden hun wetgeving aan te passen, teneinde de productie en het gebruik van niet 
biologisch afbreekbare materialen te ontmoedigen. Volgens haar is de productie van 
bioplastic energiezuiniger en levert zij minder broeikasgassen op dankzij het gebruik van 
hernieuwbare ruwe grondstoffen uit de landbouw, zoals mais, suikerbiet, enz.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 juli 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De Commissie steunt het streven naar duurzamere producten en het maximale gebruik van 
milieuvriendelijke materialen. Bioplastic bestaat echter uit een reeks sterk verschillende 
producten waarvan de milieukenmerken en -effecten op dit moment nog niet volledig zijn 
onderzocht. Daarnaast zijn de conclusies van onderzoeken naar de levenscyclus tot nu toe niet 
eensluidend over de vraag of bioplastic beter is voor het milieu dan normaal plastic. 
Waarschijnlijk moet een besluit over het gebruik van bioplastic per geval worden genomen op 
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basis van het product, de toepassing ervan en de verwerking aan het einde van de 
levenscyclus, niet voor het gebruik van plastic in het algemeen.

Met het zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7) stimuleert de Commissie onderzoek 
naar bioplastic door financiële steun te verlenen aan onderzoeksprojecten op het gebied van 
nanowetenschap, nanotechnologieën en -materialen en nieuwe producttechnologieën (NMP) 
en bio-economie (KBBE). Recente oproepen voor financiële ondersteuning zijn onder andere:

 Slimme en multifunctionele verpakkingsconcepten met nanotechnologie 
[NMP.2011.1.1-1];

 Geavanceerd verpakkingsmateriaal van hernieuwbare biogene grondstoffen 
[NMP.2011.2.3-1];

 Ecodesign voor nieuwe producten [NMP.2011.3.1-1];

 Geavanceerde en flexibele technologieën voor actieve, intelligente en duurzame 
voedselverpakkingen [KBBE.2011.2.3-03]1.

Richtlijn 94/62/EG2 betreffende verpakking en verpakkingsafval bevat een reeks essentiële 
eisen waaraan verpakkingen moeten voldoen die in de EU op de markt worden gebracht. Een 
van deze eisen heeft betrekking op de biologische afbreekbaarheid van verpakkingen en is 
overgenomen in de CEN-norm voor biologische afbreekbaarheid EN 134323, die tot een 
vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen leidt. Lidstaten moeten controleren 
of verpakkingen waarvan wordt beweerd dat ze biologisch afbreekbaar zijn, voldoen aan de 
essentiële eisen van de richtlijn.
Daarnaast kunnen lidstaten geschikte programma's voor de preventie van verpakkingsafval 
opzetten die voldoen aan de van toepassing zijnde EU-wetgeving inzake afval en de interne 
marktregels. Zodoende kunnen lidstaten het gebruik van bioplastic stimuleren door middel 
van voorlichtingscampagnes, nationale programma's, belastingmaatregelen of soortgelijke 
acties. Lidstaten mogen echter niet het gebruik van een verpakkingstype verbieden dat voldoet 
aan de essentiële eisen van de Verpakkingsafvalrichtlijn.

Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd om gegevens van plastic en plasticafval, 
waaronder bioplastic, te analyseren, met de nadruk op de huidige mogelijkheden voor beheer, 
gerelateerde gevolgen voor het milieu en de gezondheid, en opties voor eventuele 
beleidsmaatregelen waarmee plasticafval en de gevolgen ervan kunnen worden beperkt.

Op Europees niveau is de belasting op biologisch afbreekbare verpakkingen niet 
geharmoniseerd (afgezien van de algemene btw-harmonisatie). Lidstaten mogen echter 
belastingmaatregelen nemen (behalve voor de btw) om het gebruik van biologisch 
afbreekbare verpakkingen te stimuleren, mits deze maatregelen in overeenstemming zijn met 
de algemene beginselen van de verdragen.
Indienster wordt tevens verzocht het antwoord van de Commissie op verzoekschrift 381/2007 
te raadplegen. Voor meer informatie over initiatieven van de Commissie met betrekking tot 
biologisch afbreekbare producten gaat u naar de volgende webpagina:

                                               
1 Zie voor meer informatie over de mogelijkheden van EU-financiering voor onderzoek: 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
2 PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10-23.
3 Norm EN 13432:2000 voor biologische afbreekbaarheid.
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http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/biobased-
products/index_en.htm

Conclusies
De Commissie steunt onderzoek naar het gebruik van bioplastic, maar is op dit moment niet 
van plan op EU-niveau financiële of andere stimuleringsmaatregelen te nemen om het gebruik 
van bioplastic en biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal te bevorderen.

Lidstaten mogen het gebruik van bioplastic in verpakkingen op nationaal niveau op 
verschillende wijzen stimuleren, met dien verstande dat ze het op de markt brengen van een 
verpakkingsproduct dat voldoet aan de essentiële eisen van de Verpakkingsafvalrichtlijn, niet 
mogen belemmeren.

Omdat de belasting op biologisch afbreekbare plasticverpakkingen niet op EU-niveau is 
geharmoniseerd (afgezien van de algemene btw-harmonisatie), mogen lidstaten 
belastingmaatregelen nemen (behalve voor de btw) om het gebruik van bioplastic te 
stimuleren, mits deze maatregelen in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van 
de verdragen.


