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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0154-12, ingediend door Georg Leising (Duitse nationaliteit), over 
statiegeld op plastic flessen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor de invoering van statiegeld op plastic flessen (PET-flessen, enz.) in 
Europa. Dit zou er volgens hem toe bijdragen dat het milieu, met name in de Middellandse 
Zee en andere Europese zeeën, minder wordt belast. Indiener wijst ook op de grote problemen 
van de ophoping van plastic in de oceanen. Statiegeld op plastic flessen leidt volgens hem tot 
een sterke reductie van deze flessen in het milieu. Indiener stelt dat het inzamelen van flessen 
bovendien een mogelijkheid voor mensen is om extra inkomsten te vergaren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Richtlijn 94/62/EG1 betreffende verpakking en verpakkingsafval ("de Verpakkingsrichtlijn") 
verplicht de lidstaten ertoe passende inzamelingssystemen voor verpakkingsafval in te voeren. 
De lidstaten mogen zelf het type inzamelingssysteem kiezen dat best aansluit bij hun 
behoeften en bij de consumptie- en distributiepatronen van verschillende soorten 
verpakkingen en verpakte goederen, mits deze inzamelingssystemen ertoe bijdragen de 
doelstellingen en streefcijfers van de richtlijn te behalen.

De lidstaten moeten er met name voor zorgen dat de economische actoren uit de betrokken 
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sectoren kunnen deelnemen aan dergelijke systemen, dat deze systemen onder niet-
discriminerende voorwaarden van toepassing zijn op ingevoerde producten, en dat ze niet 
zorgen voor obstakels voor de handel of voor verstoringen van de concurrentie die niet 
stroken met het Verdrag.

Conclusies

De lidstaten mogen zelf het inzamelingssysteem kiezen dat best aansluit bij hun behoeften, 
zolang ze zorgen voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Verpakkingsrichtlijn, 
de regels van de interne markt naleven en de mededingingsregels in acht nemen.


