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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de gestaag toenemende hoeveelheid verpakkingsafval en stelt een betere 
preventie van verpakkingsafval voor, evenals hergebruik van de afvalmaterialen en de vereiste 
voor producenten en leveranciers om milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken. 
Aangezien indiener van mening is dat de bepalingen in Richtlijn 94/62/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval niet ver genoeg gaan, 
verzoekt hij het Europees Parlement ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen worden 
getroffen met het oog op een verbeterde EU-wetgeving ter preventie van verpakkingsafval.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011

Het voorkomen van het ontstaan van verpakkingsafval is een van de belangrijkste doelstellingen 
van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval (hierna de 
"verpakkingsrichtlijn")1. Met het oog hierop wordt in de richtlijn bepaald dat verpakking alleen 
in de handel mag worden gebracht indien zij voldoet aan de in de richtlijn omschreven essentiële 
eisen. Een van deze eisen is dat volume en gewicht van de verpakking worden beperkt tot de 
minimale hoeveelheid die nodig is om het vereiste niveau van veiligheid, hygiëne en 
aanvaardbaarheid voor de consument van het verpakte product te handhaven. In de 
geharmoniseerde norm EN 13428:2004 Verpakking – Specifieke eisen voor fabricage en 
samenstelling – Preventie door reductie aan de bron worden de criteria en technische oplossingen 

                                               
1 PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10.
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uiteengezet om te voldoen aan de essentiële eis van de richtlijn om verpakking tot een minimum 
te beperken. Fabrikanten van in de EU op de markt gebrachte verpakkingen moeten aantonen dat 
zij aan deze eisen voldoen.
De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de verpakkingsrichtlijn en de 
controle van de verpakkingsproducten die op de markt worden gebracht om na te gaan of deze 
voldoen aan de in de richtlijn omschreven essentiële eisen, met inbegrip van de eis om 
verpakking tot een minimum te beperken. Derhalve hebben nationale autoriteiten en rechterlijke 
instanties de bevoegdheid om direct in te grijpen in gevallen van niet-naleving door economische 
actoren van de nationale wetgeving tot tenuitvoerlegging van de verpakkingsrichtlijn. In de 
afgelopen jaren zijn er voorbeelden geweest van gevallen waarin niet-naleving van de eis om 
verpakkingen tot een minimum te beperken met succes is vervolgd, met name in het Verenigd 
Koninkrijk
Voorts verplicht de verpakkingsrichtlijn lidstaten om aanvullende preventieve maatregelen in te 
voeren zoals nationale preventieprogramma's, projecten voor producentenaansprakelijkheid of 
fiscale maatregelen. 

De verpakkingsrichtlijn moet ook in combinatie met andere initiatieven worden bezien. Richtlijn 
2008/98/EG betreffende afvalstoffen1 houdt een uitbreiding in van de bestaande bepalingen 
inzake de preventie van afvalstoffen, door lidstaten te verplichten uiterlijk in 2013 nationale 
afvalpreventieprogramma’s op te stellen, met inbegrip van specifieke maatregelen voor het 
voorkomen van afval. De Commissie zal richtsnoeren verstrekken om lidstaten te helpen bij het 
opstellen van afvalpreventieprogramma’s en werken aan het vaststellen van passende 
kwalitatieve en kwantitatieve benchmarks voor afvalpreventie. 
In het kader van het actieplan inzake duurzame consumptie en productie2 kijkt de Commissie 
naar de consumptiezijde en werkt samen met de detailhandel en andere belangrijke partijen in de 
toeleveringsketen en consumentenorganisaties om de aanschaf van groenere producten en het 
duurzamer maken van toeleveringsketens te stimuleren. Met het oog hierop is een 
detailhandelsforum opgestart dat als een platform dient voor detailhandelaren om beste 
handelspraktijken uit te wisselen met het doel duurzamere handelspraktijken te formuleren, met 
inbegrip van oplossingen voor oververpakking. In februari 2011 houdt het detailhandelsforum 
een speciale bijeenkomst over de optimalisatie van verpakking en de minimalisatie van afval. 
We verwachten dat de discussie onder belangrijke belanghebbenden tijdens deze bijeenkomst zal 
helpen bij het vaststellen van beste praktijken om de vrijwillige keuze voor duurzamere 
verpakking in de Europese markt te stimuleren.

Conclusie

Preventie van verpakkingsafval is een van de belangrijkste doelstellingen van de 
verpakkingsrichtlijn. De essentiële eisen van de richtlijn voorzien in een beperking van het 
volume en gewicht van de verpakking tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het vereiste 
niveau van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor de consument van het verpakte product 
te handhaven. In de geharmoniseerde norm EN 13428:2004 worden de technische criteria 
voorgeschreven om aan deze eis te voldoen. Verpakkingsproducten mogen alleen in Europa op 
de markt worden gebracht als ze aan de bovenstaande eisen voldoen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om te controleren of de sector voldoet aan de eisen van de 
richtlijn om verpakkingen tot een minimum te beperken. 

                                               
1 PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3. Deze richtlijn vervangt Richtlijn 2006/12/EG betreffende afvalstoffen.
2 http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm.


