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BEKNOPTE MOTIVERING

De richtlijn biedt de mogelijkheid een homogene wettelijke context tot stand te brengen en is 
bedoeld om rechtszekerheid te waarborgen voor fabrikanten en gebruikers van dit soort wijd 
verspreide verpakkingen.

De voorgestelde wijzigingen zijn erop gericht de inhoud ervan te verbeteren, met name voor 
wat betreft de noodzaak om wettelijke zekerheden te bieden voor de fabrikanten en voor de 
complexe toepassing ervan, waarbij ook de grootwinkelbedrijven en de consumenten een rol 
spelen. 

Ondanks de complexiteit van de markt van de plastic draagtassen maakt deze maatregel op 
uitstekende wijze grotendeels een einde aan het gebruik van dit verpakkingsmiddel, dat 
grofweg in twee soorten kan worden onderscheiden: de meest bekende en meest 
voorkomende plastic draagtassen met een dikte tussen 11 en 50 micron, die vooral bekend 
zijn van de supermarkt, en de meer specifieke, maar even belangrijke “ultralichte” plastic 
draagtassen met een dikte tussen 1 en 10 micron, die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor de losse 
verkoop van groente en fruit.

Voor plastic draagtassen met een dikte tussen 11 en 49 micron gelden hetzelfde algemene 
kader en dezelfde doelstelling met betrekking tot de geleidelijke vermindering van de 
verspreiding. Er wordt geacht dat de verpakkingen die voor wat betreft hun afmetingen en 
gewicht tot deze categorie behoren, maar die voldoen aan de norm EN 13432:2002, 
consequent van de richtlijn worden uitgesloten, aangezien het gebruik ervan niet beperkt is tot 
het vervoer van koopwaren vanaf het verkooppunt, maar omdat ze later ook bruikbaar zijn als 
afvalzak voor biologisch afval in overeenstemming met de geldende Europese kaderrichtlijn 
2008/432/EG over afvalstoffen.

Wat betreft de producten met een dikte tussen 1 en 10 micron, moet worden erkend dat deze 
een bijzondere functie vervullen voor de verpakking van los verkochte groenten en fruit en 
moet het belang worden onderstreept van dit type verpakking, dat een serieus alternatief 
vormt voor het fenomeen van "oververpakking" en tevens voldoet aan alle wezenlijke normen 
op het gebied van hygiëne die noodzakelijk zijn voor de losse verkoop van 
voedingsproducten. Er wordt geacht dat de doelstelling om de verspreiding van dit 
verpakkingsmiddel voor losse producten te verminderen ten uitvoer moet worden gelegd 
gedurende een periode die erop is afgestemd om de vervanging door een ander soort materiaal 
dat biologisch afbreekbaar en composteerbaar is, zo goed mogelijk te laten verlopen.

In haar actualisering van de mededeling over het industriebeleid (COM 2012/582) “Een 
sterkere Europese industrie om bij te dragen tot groei en economisch herstel” noemt de 
Europese Commissie de vervaardiging van producten op biobasis reeds als een van de 
prioritaire maatregelen ter ondersteuning van de industriële ontwikkeling in Europa. De 
Commissie verklaart in het bijzonder: “Bij de vervaardiging van producten op biobasis 
worden hernieuwbare hulpbronnen gebruikt of processen op biobasis toegepast. Producten op 
biobasis bieden verschillende concurrentie- en milieuvoordelen.” en verder: “Naar 
verwachting zal het in de EU geproduceerde volume aan chemische producten op biobasis, 
waaronder biokunststoffen, biosmeermiddelen, bio-oplosmiddelen, biosurfactanten en 
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chemische grondstoffen, tot 2020 met 5,3% per jaar stijgen, waardoor een markt met een 
waarde van 40 miljard euro ontstaat en alleen al in de biochemische industrie meer dan 
90 000 mensen een baan hebben.”

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie roept de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid op onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Met het oog op soortgelijke 
verminderingen van het gemiddelde 
verbruik van lichte plastic draagtassen 
moeten de lidstaten maatregelen nemen om 
het verbruik van plastic draagtassen met 
een dikte van minder dan 50 micron te 
verminderen overeenkomstig de algemene 
doelstellingen van het afvalbeleid en de 
afvalhiërarchie van de Unie zoals bepaald 
in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen7. Bij 
deze maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het huidige verbruik van 
plastic draagtassen in de afzonderlijke 
lidstaten, waarbij een hoger verbruik 
ambitieuzere inspanningen vereist. Om 
toezicht te houden op de vooruitgang bij de 
vermindering van het gebruik van lichte 
plastic draagtassen zullen de nationale 
autoriteiten gegevens over het gebruik 
verstrekken uit hoofde van artikel 17 van 
Richtlijn 94/62/EG.

(5) Met het oog op soortgelijke 
verminderingen van het gemiddelde 
verbruik van lichte plastic draagtassen 
moeten de lidstaten maatregelen nemen om 
het verbruik van plastic draagtassen met 
een dikte van minder dan 50 micron in 
aanzienlijke mate te verminderen 
overeenkomstig de algemene
doelstellingen van het afvalbeleid en de 
afvalhiërarchie van de Unie zoals bepaald 
in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen7. Bij 
deze maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het huidige verbruik van 
plastic draagtassen in de afzonderlijke 
lidstaten, waarbij een hoger verbruik 
ambitieuzere inspanningen vereist. Om 
toezicht te houden op de vooruitgang bij de 
vermindering van het gebruik van lichte 
plastic draagtassen zullen de nationale 
autoriteiten gegevens over het gebruik 
verstrekken uit hoofde van artikel 17 van 
Richtlijn 94/62/EG. Bij een dergelijke 
vermindering dient ook onderscheid te 
worden gemaakt tussen lichte en heel 
lichte draagtassen en de vermindering 
dient zo plaats te vinden dat de markt de 
tijd heeft haalbare alternatieve 
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verpakkingsoplossingen voor heel lichte 
draagtassen te vinden die aan de 
verwachtingen van de consument in 
termen van hygiëne en versheid voldoen 
om het risico te voorkomen dat de 
vermindering tot "over"-verpakking leidt 
daar de sector de producten aan de bron 
tracht te beschermen.

__________________ __________________
7 PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3. 7 PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij de maatregelen van de lidstaten kan
het gaan om economische instrumenten 
zoals belastingen en heffingen – die 
bijzonder doeltreffend zijn gebleken om 
het gebruik van plastic draagtassen te 
verminderen – en om handelsbeperkingen 
zoals verboden in afwijking van artikel 18 
van Richtlijn 94/62/EG, met inachtneming 
van de artikelen 34, 35 en 36 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

(6) Bij de maatregelen van de lidstaten 
moet het gaan om heffingen, die bijzonder 
doeltreffend zijn gebleken om het gebruik 
van plastic draagtassen te verminderen. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
kleinhandelaars niet kosteloos plastic 
draagtassen verstrekken, met uitzondering 
van heel lichte plastic draagtassen die 
voldoen aan norm EN 13432 (2002) en 
die opnieuw gebruikt kunnen worden als 
verpakkingen voor organisch afval 
overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG 
betreffende afvalstoffen. De lidstaten 
moeten ook gebruik kunnen maken van 
economische instrumenten zoals 
belastingen en handelsbeperkingen zoals 
verboden in afwijking van artikel 18 van 
Richtlijn 94/62/EG, met inachtneming van 
de artikelen 34, 35 en 36 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Heel lichte plastic draagtassen 
waarin vochtige, losse, onverpakte 
levensmiddelen zoals rauw vlees, vis en 
zuivelproducten worden verpakt, zijn 
nodig voor de levensmiddelenhygiëne en 
moeten daarom worden vrijgesteld van het 
reductiestreefcijfer van deze richtlijn. 

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Heel lichte plastic draagtassen 
waarin droge, losse, onverpakte 
levensmiddelen zoals fruit, groenten en 
suikergoed worden verpakt, vervullen 
functies die verder gaan dan het loutere 
dragen van die waren. Dergelijke 
draagtassen kunnen echter in 
aanzienlijke mate bijdragen tot 
zwerfafval. Ze moeten daarom worden 
teruggedrongen of geleidelijk worden 
vervangen door verpakkingen van 
duurzaam vervaardigde composteerbare 
materialen van biologische oorsprong, of 
door kringlooppapier, zolang dit op zo'n 
manier en in zo'n tempo plaatsvindt dat de 
markt haalbare alternatieve 
verpakkingsoplossingen kan vinden om te 
voorkomen dat dit resulteert in "over"-
verpakking aan de bron.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Maatregelen ter vermindering van het 
verbruik van plastic draagtassen mogen 
niet leiden tot een algemene stijging van de 
productie van verpakkingen.

(7) Maatregelen ter vermindering van het 
verbruik van plastic draagtassen mogen 
niet leiden tot een algemene stijging van de 
productie van verpakkingen en daarom 
moet voor elke voor vermindering en 
vervanging voorziene overgangsperiode 
terdege rekening worden gehouden met de 
tijd die de markt nodig heeft om zich aan 
een dergelijke vermindering aan te passen 
en, nog belangrijker, met het vermogen 
van de verpakkingsindustrie om 
aanvaardbare alternatieve producten te 
leveren.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het promoten van lichte en heel 
lichte plastic tassen overeenkomstig norm 
E13432 inzake biologisch afbreekbare 
producten strookt met de streefdoelen in 
de mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's over een
sterkere Europese industrie om bij te 
dragen tot groei en economisch herstel en 
met de Europese inspanningen om het 
industriële concurrentievermogen te 
herstellen en herstel te stimuleren; Naar 
verwachting zal het in de EU 
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geproduceerde volume aan chemische 
producten van biologische oorsprong tot 
2020 met 5,3% per jaar stijgen, waardoor 
een markt met een waarde van 40 miljard 
EUR ontstaat en alleen al in de 
biochemische industrie meer dan 90 000 
mensen een baan hebben.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "lichte plastic draagtassen": 
draagtassen van materialen van kunststof –
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 10/2011* – met een 
wanddikte van minder dan 50 micron die 
aan consumenten worden verstrekt op de 
plaats van verkoop van goederen of 
producten.

2 bis. "lichte plastic draagtassen": 
draagtassen van materialen van kunststof –
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 10/2011* – met een 
wanddikte tussen 11 en 50 micron die aan 
consumenten worden verstrekt op de plaats 
van verkoop van goederen of producten.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 3 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) In artikel 3 wordt een nieuw punt 2 
ter ingevoegd:

2 ter. "heel lichte plastic draagtassen": 
draagtassen van materialen van kunststof 
– zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
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Verordening (EU) nr. 10/2011* – met een 
wanddikte tussen 1 en 10 micron die aan 
consumenten worden verstrekt op de 
plaats van verkoop van goederen of 
producten.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 3 – punt 2 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter) In artikel 3 wordt een nieuw punt 
2 quater ingevoegd:

2 quater. lichte plastic tassen die voldoen 
aan norm EN 13432 (2002) en die 
opnieuw gebruikt kunnen worden als 
verpakkingen voor organisch afval 
overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG 
betreffende afvalstoffen zijn van deze 
richtlijn uitgesloten.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 4 – lid 1 bis 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte 
plastic draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen.

1 bis. De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte
plastic draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen en uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn om 
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het verbruik van zeer lichte plastic 
draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen.

Or. en


