
CM\857266DA.doc PE458.705v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

11.2.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0645/2010 af F.C., fransk statsborger, om forebyggelse af 
emballageaffald

1. Sammendrag

Under henvisning til det stadigt stigende omfang of emballageaffald slår andrageren til lyd for 
en bedre affaldsforebyggelse, genanvendelse af affaldsmaterialerne og krav til producenter og 
leverandører om at benytte sig af miljøvenlig emballage. Da andrageren ikke mener, at 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og 
emballageaffald er tilstrækkeligt vidtgående, anmoder han Europa-Parlamentet om at sikre, at 
der træffes de nødvendige foranstaltninger til en forbedret EU-lovgivning til forebyggelse af 
emballageaffald.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011

Forebyggelse af dannelsen af emballageaffald er et af hovedmålene med direktiv 94/62/EF 
om emballage og emballageaffald ("emballagedirektivet")1. Direktivet fastsætter derfor, at 
emballage kun må markedsføres, hvis den opfylder væsentlige krav i henhold til direktivet. Et 
af disse krav er, at emballagens vægt og rumfang skal mindskes til det minimum, der behøves 
til at bevare det for det emballerede produkt og for forbrugeren nødvendige sikkerheds-, 
hygiejne- og acceptniveau. Den harmoniserede standard EN 13428:2004 Packaging -
Requirements specific to manufacturing and composition -  Prevention by source reduction -
                                               
1 EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10-23.
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fastsætter kriterierne og de tekniske løsninger, der gør det muligt at opfylde de væsentlige 
krav om mindskelse af emballage i direktivet. Producenter af emballage, der markedsføres på 
EU-markedet, skal bevise, at de opfylder disse krav.
Medlemsstaterne er ansvarlige for at gennemføre emballagedirektivet og kontrollere, at de 
markedsførte emballageprodukter opfylder de væsentlige krav i direktivet, herunder de 
væsentlige krav om mindskelse af emballage. Derfor har de nationale myndigheder og 
domstole beføjelse til at gribe direkte ind, hvis de økonomiske beslutningstagere ikke 
overholder den nationale lov, der gennemfører emballagedirektivet. I de seneste år har der 
været eksempler på vellykket retsforfølgelse, særlig i Det Forenede Kongerige, med hensyn til 
manglende opfyldelse af kravene om mindskelse af emballage.

Endvidere skal medlemsstaterne i henhold til emballagedirektivet iværksætte forebyggende 
foranstaltninger, som f.eks. nationale forebyggelsesprogrammer, projekter vedrørende 
producentansvar eller skattemæssige foranstaltninger. 
Emballagedirektivet skal også ses i sammenhæng med andre initiativer. Direktiv 2008/98/EF 
om affald1 styrker de eksisterende bestemmelser om affaldsforebyggelse ved at pålægge 
medlemsstaterne pligt til inden 2013 at udarbejde nationale affaldsforebyggelsesprogrammer, 
herunder specifikke affaldsforebyggelsesforanstaltninger. Kommissionen vil fastsætte 
retningslinjer for at hjælpe medlemsstaterne med udformningen af 
affaldsforebyggelsesprogrammer og arbejde på at fastlægge passende kvalitative og 
kvantitative benchmarks for affaldsforebyggelse. 

Inden for rammerne af handlingsplanen for bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion2

ser Kommissionen på forbrugssiden og arbejder med detailhandlersektoren og andre vigtige 
aktører i forsyningskæden og forbrugerorganisationer for at fremme køb af grønnere 
produkter og en grønnere forsyningskæde. I denne forbindelse blev der oprettet et forum for 
detailleddet3, som skal være en platform for udveksling af bedste praksis mellem 
detailhandlere med henblik på at fastlægge flere miljøpraksisser, herunder løsninger på for 
meget emballage. Forummet for detailleddet holder et møde i februar 2011 specielt om 
emballageoptimering og mindskelse af affald. Vi forventer, at debatten mellem de 
væsentligste aktører ved denne lejlighed vil bidrage til at fastlægge bedste praksis med 
henblik på frivilligt at fremme mere bæredygtig emballage på det europæiske marked.

Konklusioner

Forebyggelse af emballageaffald er et centralt element i emballagedirektivet. De væsentlige 
krav i direktivet er, at emballagens vægt og rumfang skal mindskes til det minimum, der 
behøves til at bevare det for det emballerede produkt og for forbrugeren nødvendige 
sikkerheds-, hygiejne- og acceptniveau. Den harmoniserede standard EN 13428:2004 
fastsætter de tekniske betingelser for gennemførelse af dette krav. Emballageprodukter må 
kun markedsføres på EU-markedet, hvis de opfylder de ovennævnte krav. Medlemsstaterne 
skal kontrollere, om industrien overholder kravene om mindskelse af emballage i direktivet.

                                               
1 EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3. Dette direktiv ophæver direktiv 2006/12/EF om affald.
2 http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm.
3 http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm.


