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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0397/2010, którą złożyła Ludmila d'Atri (Włochy) w sprawie zachęt, na 
przykład finansowych, do korzystania z opakowań z bioplastiku

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wzywa do wprowadzenia zachęt, na przykład finansowych, w celu 
zachęcenia do korzystania z bioplastiku i opakowań ulegających biodegradacji poprzez 
obniżenie podatku od takich materiałów, ponieważ uważa ona, że potrzebne są konkretne 
środki w celu zachęcenia państw członkowskich do przyjmowania ustaw z myślą 
o ograniczeniu produkcji i korzystania z materiałów nieulegających biodegradacji. Składająca 
petycję twierdzi, że do produkcji bioplastiku potrzeba mniej energii. Informuje także o tym, 
że wskutek tej produkcji powstaje mniej gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
odnawialnych produktów rolnych, np. kukurydzy, buraka cukrowego itp.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 lipca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja popiera działania ukierunkowane na bardziej zrównoważone produkty oraz 
wykorzystanie w największym możliwym stopniu materiałów obojętnych dla środowiska. 
Produkty z bioplastiku należą jednak do rodziny produktów, które znacznie mogą się między 
sobą różnić, a ich jakość środowiskowa oraz oddziaływanie na środowisko nie zostały jeszcze 
w pełni zbadane. Należy również podkreślić, że na dzień dzisiejszy wnioski opracowane na 
podstawie ocen cyklu życia różnią się co do tego, czy bioplastik jest pod względem ochrony 
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środowiska korzystniejszy niż tradycyjny plastik. Decyzję dotyczącą ewentualnego 
zastosowania bioplastiku powinno się podejmować w odniesieniu do konkretnych 
przypadków, w zależności od produktu, jego wykorzystania i systemu zarządzania po 
wycofaniu z użycia; takiej decyzji nie powinno się natomiast podejmować ogólnie w 
odniesieniu do wszystkich tworzyw sztucznych. 
Komisja zachęca do prowadzenia badań dotyczących bioplastiku poprzez finansowanie 
projektów badawczych w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań (7PR) w 
takich dziedzinach, jak nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie 
produkcyjne oraz biogospodarka oparta na wiedzy. Ostatnio złożone wnioski o finansowanie 
obejmują następujące obszary tematyczne: 

 inteligentne i wielofunkcyjne koncepcje pakowania wykorzystujące nanotechnologię 
[NMP.2011.1.1-1];

 materiały do opakowań pozyskiwane z odnawialnych zasobów biogenicznych 
[NMP.2011.2.3-1];

 ekoprojekt nowych produktów [NMP.2011.3.1-1]; 

 zaawansowane technologie innowacyjnego i trwałego pakowania żywności 
[KBBE.2011.2.3-03]1.

Jeśli chodzi o opakowania, dyrektywa 94/62/WE2w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych określa szereg zasadniczych wymogów, jakie muszą zostać spełnione przed 
wprowadzeniem opakowań na rynek UE. Jedno z tych wymagań odnosi się do 
biodegradacyjnych właściwości opakowań; jest ono zawarte w normie CEN dotyczącej 
biodegradacji EN 134323, dzięki czemu można założyć zgodność opakowań z zasadniczymi 
wymogami. Państwa członkowskie odpowiadają za kontrolowanie, czy opakowania 
uznawane za biodegradowalne spełniają zasadnicze wymogi określone w przedmiotowej 
dyrektywie.
Co więcej, państwa członkowskie mogą także opracowywać odpowiednie programy mające 
na celu zapobieganie odpadom opakowaniowym zgodnie z obowiązującymi przepisami UE w 
sprawie odpadów oraz regułami rynku wewnętrznego. Państwa członkowskie mogą więc 
zachęcać do stosowania bioplastiku poprzez organizację kampanii edukacyjnych, 
opracowywanie programów krajowych, wprowadzanie środków podatkowych itp. Państwa 
członkowskie nie mogą jednak zakazywać używania opakowań, jeśli są one zgodne z 
zasadniczymi wymogami określonymi w przedmiotowej dyrektywie. 

Obecnie przeprowadzane jest badanie, którego celem jest analiza danych dotyczących 
tworzyw sztucznych i odpadów tworzyw sztucznych. Badanie to koncentruje się głównie na 
obecnych możliwościach zarządzania, odnośnym wpływie na środowisko i zdrowie oraz 
możliwościach podjęcia środków politycznych w celu ograniczenia odpadów tworzyw 
sztucznych i ich wpływu.
Jeśli chodzi o podatki, opodatkowanie opakowań ulegających biodegradacji nie jest 
zharmonizowane na szczeblu europejskim (inaczej niż ogólna harmonizacja podatku VAT). 

                                               
1Dalsze informacje na temat możliwości finansowania ze środków UE projektów badawczych można znaleźć na 
stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/home_pl.html
2Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10–23.
3Norma EN 13432:2000 dotycząca odzysku przez kompostowanie i biodegradację.
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Niemniej jednak państwa członkowskie mogą przyjmować środki podatkowe (w odniesieniu 
do podatków innych niż VAT), tak aby wesprzeć stosowanie opakowań ulegających 
biodegradacji, pod warunkiem, że środki te są zgodne z ogólnymi zasadami traktatowymi.
Składającej petycję można także zalecić zapoznanie się z odpowiedzią Komisji na petycję 
381/2007. Dalsze informacje na temat inicjatyw Komisji związanych z produktami 
pochodzenia biologicznego można znaleźć na stronie: 

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

Wnioski
Komisja co prawda popiera badania w dziedzinie wykorzystywania bioplastiku, ale na tym 
etapie nie planuje zaproponowania na szczeblu UE żadnych zachęt, w tym między innymi 
finansowych, promujących stosowanie bioplastiku i materiałów opakowaniowych 
ulegających biodegradacji. 
Państwa członkowskie mogą dowolnie i w różnoraki sposób promować na szczeblu krajowym 
wykorzystywanie bioplastiku do produkcji opakowań, o ile proponowane środki nie 
utrudniają wprowadzania do obrotu opakowań spełniających zasadnicze wymogi określone w 
dyrektywie w sprawie opakowań. 
Ponieważ opodatkowanie opakowań ulegających biodegradacji z tworzywa sztucznego nie 
jest zharmonizowane na szczeblu UE (inaczej niż ogólna harmonizacja podatku VAT), 
państwa członkowskie mogą przyjmować środki podatkowe (w odniesieniu do podatków 
innych niż VAT) zachęcające do stosowania bioplastiku, pod warunkiem, że środki te są 
zgodne z ogólnymi zasadami traktatowymi.


