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Ref.: Petiția nr. 0397/2010, adresată de Ludmila d’Atri, de cetățenie italiană, privind 
stimulentele financiare și de altă natură pentru utilizarea bioplasticului ca material 
de ambalare

1. Rezumatul petiției

Petiționara pledează în favoarea unor stimulente financiare și de altă natură pentru încurajarea 
utilizării bioplasticului și a materialelor biodegradabile de ambalare, prin diminuarea 
fiscalității în cazul unor astfel de materiale. Petiționara consideră că este necesară adoptarea 
de măsuri concrete pentru a stimula statele membre să-și adapteze legislația în scopul 
descurajării producției și utilizării de materiale care nu sunt biodegradabile. Petiționara 
susține că producția de bioplastic este mai economică din punct de vedere energetic și emite 
mai puține gaze cu efect de seră datorită utilizării de materii prime regenerabile din 
agricultură, de exemplu, porumb, sfeclă de zahăr etc.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 iulie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Comentariile Comisiei cu privire la petiție
Comisia sprijină trecerea la produse mai durabile și utilizarea materialelor cu efect neutru 
asupra mediului, în măsura posibilului. Cu toate acestea, masele plastice biodegradabile sunt o 
familie de produse care pot varia în mod semnificativ de la un material la altul și, în stadiul 
actual, nu au fost explorate în întregime calitățile lor ecologice și impactul asupra mediului. 
Mai trebuie subliniat că, până în prezent, concluziile evaluărilor ciclului de viață variază în 
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sensul în care nu este clar dacă masele plastice biodegradabile sunt mai benefice mediului 
comparativ cu masele plastice convenționale. O decizie privind utilizarea maselor plastice 
biodegradabile ar trebui luată de la caz la caz, în funcție de produs, utilizarea acestuia și 
gestionarea sfârșitului duratei de viață și nu ar trebui luată pentru toate masele plastice în 
general. 
Comisia încurajează cercetarea în domeniul maselor plastice biodegradabile prin finanțarea 
proiectelor de cercetare în cadrul celui de-Al șaptelea program-cadru pentru cercetare (PC7) 
în ariile tematice vizând nanoștiințele, nanotehnologiile, materialele și noile tehnologii de 
producție (NMP), precum și bioeconomia bazată pe cunoaștere (KBBE). Recentele cereri de 
finanțare includ: 

 Concepte inteligente și multifuncționale de ambalare utilizând nanotehnologia 
[NMP.2011.1.1-1];

 Materiale avansate de ambalare din surse biogenice regenerabile [NMP.2011.2.3-1];

 Proiectarea ecologică a noilor produse [NMP.2011.3.1-1]; 

 Tehnologii avansate și flexibile pentru ambalarea activă, inteligentă și durabilă a 
alimentelor [KBBE.2011.2.3-03]1.

În ceea ce privește ambalarea, Directiva 94/62/CE2 privind ambalajele și deșeurile de 
ambalaje stabilește o serie de cerințe esențiale care trebuie îndeplinite de ambalajele introduse 
pe piața UE. Una dintre aceste cerințe se referă la biodegradabilitatea ambalajelor și este 
reflectată în standardul EN 13432 privind biodegradabilitatea al CEN 3, care acordă prezumția 
de conformitate cu cerințele esențiale. Statele membre au responsabilitatea de a verifica dacă 
ambalajele pretinse a fi biodegradabile îndeplinesc cerințele esențiale stipulate de directivă.
În plus, statele membre pot elabora, de asemenea, programe adecvate de prevenire a 
deșeurilor rezultate din ambalaje, în conformitate cu legislația UE aplicabilă în materie de 
deșeuri și cu normele pieței interne. Astfel, statele membre pot încuraja utilizarea maselor 
plastice biodegradabile prin campanii de educare, programe naționale, măsuri fiscale sau alte 
acțiuni similare. Cu toate acestea, statele membre nu pot interzice utilizarea unui anumit tip de 
ambalaj dacă acesta respectă cerințele esențiale ale Directivei privind ambalajele. 

În prezent, este în derulare un studiu menit să analizeze datele referitoare la masele plastice și 
deșeurile de plastic, inclusiv masele plastice biodegradabile, cu accent pe actualele opțiuni de 
gestionare, impactul asupra mediului și a sănătății și posibilele măsuri politice pentru a reduce 
deșeurile din plastic și impactul acestora.

În ceea ce privește fiscalitatea, nu există o armonizare la nivel european a fiscalității în cazul 
ambalajelor biodegradabile (cu excepția armonizării generale în materie de TVA). Cu toate 
acestea, statele membre pot adopta măsuri fiscale (exceptând domeniul TVA-ului) pentru a 
stimula utilizarea ambalajelor biodegradabile, cu condiția ca aceste măsuri să respecte 
principiile generale ale tratatelor.
Petiționarul ar mai putea fi invitat să consulte răspunsul Comisiei la petiția nr. 381/2007. 

                                               
1 Pentru mai multe informații privind oportunitățile de finanțare comunitară pentru cercetare, 
a se consulta: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
2 JO L 365, 31.12.1994, p. 10-23.
3 Standardul EN 13432:2000 privind recuperarea materialelor organice.
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Pentru mai multe informații privind inițiativele Comisiei în materie de bioproduse, a se 
consulta următoarea pagină de internet: 

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

Concluzii
Comisia sprijină cercetarea în domeniul utilizării maselor plastice biodegradabile, dar în 
momentul de față, nu intenționează să propună acordarea de stimulente financiare sau de altă 
natură la nivel comunitar pentru a încuraja utilizarea maselor plastice biodegradabile și a 
materialelor de ambalare biodegradabile. 
Statele membre sunt libere să promoveze utilizarea la nivel național a maselor plastice 
biodegradabile în ambalaje în diverse moduri, atât timp cât nu împiedică introducerea pe piață 
a ambalajelor care respectă cerințele esențiale ale Directivei privind ambalajele. 

Din moment ce fiscalitatea în cazul ambalajelor biodegradabile din plastic nu este armonizată 
la nivelul UE (cu excepția armonizării generale în materie de TVA), statele membre pot 
adopta stimulente fiscale (exceptând domeniul TVA-ului) pentru a încuraja utilizarea maselor 
plastice biodegradabile, cu condiția ca aceste măsuri să respecte principiile generale ale 
tratatelor.


