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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een verbod op de productie van 
theezakjes die plastic bevatten

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Europese Unie bepaald heeft dat tegen 2021 een eind moet komen 
aan het op de markt brengen van bepaalde wegwerpproducten van plastic, en zich inzet 
voor een reductie van het gebruik van andere plasticproducten;

B. overwegende dat uit studies1 gebleken is dat bij het onderdompelen van een theezakje 
dat plastic bevat in water met een temperatuur van 95 °C in één enkel kopje thee 
ongeveer 11,6 miljard microdeeltjes plastic en 3,1 miljard nanodeeltjes plastic 
terechtkomen;

C. overwegende dat de meeste theezakjes voor eenmalig gebruik die in de EU op de markt 
worden gebracht, gemaakt zijn van nylon en polyethyleentereftalaat (PET);

D. overwegende dat er herbruikbare metalen recipiënten en biologisch afbreekbare en 
composteerbare alternatieven voor plastic theezakjes bestaan, en ook reeds in de EU op 
de markt aangeboden worden;

1. is van oordeel dat theezakjes geen plastic moeten bevatten en dat in plaats daarvan 
herbruikbare of, indien dit niet mogelijk is, biologisch afbreekbare en composteerbare 
materialen moeten worden gebruikt;

2. verzoekt de Commissie een wetgevingsvoorstel te presenteren houdende een verbod 
voor het in de EU op de markt brengen van theezakjes die plastic bevatten;

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie.

1 Hernandez, L.M. e.a., “Plastic Teabags Release Billions of Microparticles and Nanoparticles into Tea”, 
Environmental Science and Technology, vol. 53, nr. 21, ACS Publications, Washington, DC, 2019, blz. 12300 
t/m 12310.


