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Resolutie van het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en 
verpakkingsafval (2000/2319(INI)) 
 
Het Europees Parlement, 
 
– gelet op Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 over afval1, 

– gezien de resolutie van de Raad van 7 mei 1990 over het afvalbeleid2, 

– gelet op Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 
1994 over verpakking en verpakkingsafval3, 

– gelet op Beschikking 97/129/EG van de Commissie van 28 januari 1997 tot 
vaststelling van een identificatiesysteem voor verpakkingsmaterialen overeenkomstig 
Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking 
en verpakkingsafval4, 

– gelet op Beschikking 97/622/EG van de Commissie van 27 mei 1997 inzake de 
vragenlijsten voor de verslagen van de lidstaten betreffende de toepassing van 
bepaalde richtlijnen in de afvalsector5, 

– gelet op het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement – 
tussentijds verslag overeenkomstig artikel 6, lid 3, onder a) van Richtlijn 94/62/EG 
betreffende verpakking en verpakkingsafval (COM(1999) 596), 

– gelet op de strategie voor duurzame ontwikkeling (conclusies van de Europese Raad 
van Göteborg van 15 en 16 juni 2001), 

– gelet op de artikelen 47, lid 2 en 163 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
consumentenbeleid (A5-0323/2001), 

A. overwegende dat nog steeds de nodige aandacht besteed moet worden aan 
verpakkingsafval om de effecten ervan op het milieu te beheersen; dat de ecologische, 
economische en sociale aspecten van verpakking en verpakkingsafval aangepakt 
dienen te worden binnen het kader van de strategie van duurzame ontwikkeling, het 
zesde milieuactieprogramma 2001-2010, een geïntegreerd productbeleid en het 
afvalbeheersbeleid van de EU, 

                                                           
1 PB L 194 van 25.7.1975, blz. 47. 
2 PB C 122 van 18.5.1990, blz. 2. 
3 PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10. 
4 PB L 50 van 20.2.1997, blz. 28. 
5 PB L 256 van 19.9.1997, blz. 13. 



B. overwegende dat 30 juni 1996 als uiterste datum voor de omzetting gold, terwijl de 
meerderheid van de lidstaten de richtlijn pas tegen het einde van 1998 had omgezet; 

C. overwegende dat afvalpreventie voor alle verpakkingsmaterialen weliswaar de 
hoogste stap is in de afvalhiërarchie, maar dat de richtlijn geen concrete 
preventiedoelstelling bevat; dat er in 1998 in Oostenrijk, Denemarken, Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van 1997 sprake was van een afname in de 
verpakkingshoeveelheid die op de markt werd gebracht, terwijl in België, Finland, 
Duitsland en Italië sprake was van een toename, 

D. overwegende dat de lidstaten die gegevens hebben verstrekt (alle lidstaten, met 
uitzondering van Griekenland, Ierland en Portugal) in 1998 ruimschoots de 
doelstelling hebben gerealiseerd om 25% van de verpakkingen te recyclen, waarbij in 
alle landen, met uitzondering van Spanje, sprake was van een positieve tendens, 

E. overwegende dat alle lidstaten in 1998 ruimschoots hebben voldaan aan de verplichte 
recycling van 15% van het glas, waarbij in de meeste lidstaten zelfs een hoger 
recyclingspercentage is gerealiseerd; dat alle lidstaten die gegevens hebben verstrekt 
(alle lidstaten, met uitzondering van Griekenland, Ierland en Portugal) de verplichte 
doelstelling hebben gehaald om 15% van het papier en karton te recyclen; dat tien 
van de twaalf lidstaten die gegevens hebben verstrekt (alle lidstaten, met 
uitzondering van Finland, Luxemburg en Portugal) de verplichte doelstelling om 
15% van het metaal te recyclen, hebben gerealiseerd,  

F. overwegende dat alleen Oostenrijk, België, Duitsland en Zweden in 1998 de 
verplichte recyclingdoelstelling van 15% voor kunststof hebben gehaald, wat 
aangeeft dat kunststof moeilijk in te zamelen, te sorteren en te recyclen is en dat 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, 

G. overwegende dat van de twaalf lidstaten die gegevens hebben verstrekt (alle 
lidstaten, met uitzondering van Griekenland, Ierland en Portugal), alleen Italië, 
Spanje en het Verenigd Koninkrijk er in 1998 niet in geslaagd zijn om de 
terugwinningsdoelstelling van 50% van alle verpakkingsafval te verwezenlijken, 

H. overwegende dat het Europees Parlement de kwaliteit van de EU-regelgeving wenst 
te waarborgen, zodat deze kan worden nageleefd en gehandhaafd; dat de EU–
regelgeving zorgvuldig moet worden gecontroleerd om te bepalen of zij moet 
worden uitgebreid, 

I. overwegende dat de Commissie overeenkomstig artikel 6, lid 3, sub b) van Richtlijn 
94/62/EG vóór eind 2000 een voorstel had moeten indienen met doelen voor de 
periode 2001 – 2006, 

J. overwegende dat het als gevolg van het ontbreken van betrouwbare gegevens 
moeilijk is om de voordelen voor het milieu – gedefinieerd als de besparingen op het 
gebruik van natuurlijke bronnen, energie, water en de afname van emissies in 
verband met nieuwe productiemethoden – te kwantificeren, 



K. overwegende dat het ontbreken van betrouwbare gegevens soms toe te schrijven is 
aan het feit dat de verklaringen van producenten en handelaars van 
verpakkingsmateriaal in de diverse lidstaten onvoldoende geharmoniseerd zijn, 

L. overwegende dat de verpakkingssector gekenmerkt wordt door concurrentie tussen 
verschillende materialen, elk met specifieke eigenschappen, 

M. overwegende dat een functionerende interne markt een van de twee pijlers van de 
richtlijn inzake verpakking en verpakkingsafval van 1994 vormt,  

N. overwegende dat het door de richtlijn voor een aantal lidstaten dat een 
vooruitstrevend verpakkingsbeleid voert moeilijker wordt gemaakt op 
milieuvriendelijker wijze voort te gaan, 

O. overwegende dat alle kwantitatieve doelstellingen realistisch, proportioneel en 
uitvoerbaar moeten zijn en zodanig moeten zijn geformuleerd dat zij bijdragen tot 
verwezenlijking van de ten doel gestelde voorkoming van eventuele negatieve 
gevolgen van verpakkingen en verpakkingsafval voor het milieu in lidstaten en niet-
lidstaten of tot beperking van deze gevolgen, waardoor gezorgd wordt voor een hoog 
niveau van milieubescherming terwijl de functie van de verpakking wordt erkend, 

P. overwegende dat recycling een banenscheppende industrie is met mogelijkheden 
voor een continue groei; dat de markt voor gerecyclede materialen verder ontwikkeld 
kan worden en sterk gestimuleerd kan worden door aanbestedingsbesluiten van de 
publieke sector, 

Q. overwegende dat de levenscyclusanalyse (LCA) tegenwoordig een methode is 
waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de gevolgen van 
een product voor het milieu, indien daarbij rekening wordt gehouden met het gebruik 
van grondstoffen, water, energie, emissies in water en lucht en reststoffen en indien 
het broeikaseffect, de menselijke en ecologische toxiciteit, de verzuring, het afval en 
de afname van natuurlijke bronnen hier volledig bij worden betrokken, 

R. overwegende dat het afvaltransport een groeiend probleem vormt en dat de negatieve 
gevolgen van afvaltransport voor het milieu moeten worden beperkt, daar deze 
gevolgen in de toekomst waarschijnlijk in aantal zullen toenemen daar afval in meer 
stromen wordt gesplitst om op verschillende wijze te worden behandeld,  

S. overwegende dat lidstaten die niet beschikken over bevredigende programma's 
inzake afvalbeheer de naleving van de aan recyclage van verpakkingsmaterialen 
gestelde doelen moeten waarborgen en niet alleen moeten investeren in nieuwe 
afvalverbrandingsfaciliteiten, 

T. overwegende dat in het kader van het Gemeenschapsbeleid inzake verpakkingsafval 
moet worden gestreefd naar een zo groot mogelijk aantal alternatieven voor stort en 
naar optimalisering van het doelmatig gebruik van grondstoffen voor de 
verschillende verpakkingsmaterialen, 



U. overwegende dat aan bepaalde gerecyclede materialen restricties en administratieve 
verplichtingen verbonden zijn die te maken hebben met het feit dat het volgens de 
communautaire wetgeving om afval gaat, ook al vormen zij waardevolle 
grondstoffen, 

V. overwegende dat de afvalbeheersingshiërarchie – preventie, hergebruik, recycling, 
verbranding (met terugwinning van energie), storten – gezien het soort en de omvang 
van het vervoer dat voor dit doel vereist is, niet in alle situaties ook de beste optie 
vanuit milieuoogpunt behoeft te zijn,  

W. overwegende dat verbranding met herwinning van energie, indien voorkoming, 
hergebruik en recycling onmogelijk zijn, het minst slechte alternatief is en de 
voorkeur verdient boven stort, 

X. overwegende dat er verschillende beleidsopties bestaan en dat de beste resultaten 
bereikt worden door middel van een beleidsmix, waarbij onderscheid gemaakt dient 
te worden tussen de beperkte kortetermijnherziening van de richtlijn en de meer 
fundamentele veranderingen die op middellange termijn worden voorzien, 

Y. overwegende dat de enige bestaansreden van een verpakking de bescherming van het 
verpakte product is; en dat er dus niet meer grondstoffen voor moeten worden 
gebruikt dan voor het te verpakken product zelf, 

1. merkt op dat de meeste lidstaten de richtlijn pas laat hebben omgezet in hun eigen 
nationale wetgeving, maar dat alle lidstaten – op één na – de Commissie inmiddels 
uitvoeringsmaatregelen hebben meegedeeld; betreurt de traagheid waarmee de 
Commissie een herzien voorstel indient; 

2. is verheugd dat de doelstellingen die in de richtlijn zijn opgenomen over het 
algemeen ook door de lidstaten gerealiseerd zijn; betreurt dat de recyclingdoelstelling 
voor kunststof in 1998 slechts door vier lidstaten is gehaald; 

3. meent dat de richtlijn verbeterd kan worden door de betekenis van de definities te 
verduidelijken; verzoekt de Commissie een geharmoniseerde verslagtechniek op te 
stellen en duidelijke richtlijnen te verstrekken ten behoeve van gegevensverstrekkers 
over de wijze van verzamelen van betrouwbare gegevens over verpakking en 
verpakkingsmaterialen; 

4. betreurt dat er geen duidelijke evaluatie heeft plaatsgevonden van de gevolgen die de 
richtlijn voor het milieu heeft gehad en evenmin van de gevolgen voor het 
functioneren van de interne markt en de vrije mededinging tussen de verschillende 
verpakkingsmaterialen; 

5. wijst op de betekenis van tijdige beschikbaarheid van gegevens over de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn door de lidstaten en is van mening dat het Europees 
Milieuagentschap een nuttige rol kan spelen door het opstellen van rapporten over de 
tenuitvoerlegging en de beoordeling van de gevolgen van onderhavige richtlijn voor 
het milieu; 



6. is van mening dat zinnige resultaten van de werkzaamheden van het CEN voor alle 
belanghebbenden uiterst belangrijk zijn om standaardnormen voor 
verpakkingsmateriaal vast te stellen met betrekking tot punt 1 van Bijlage II van 
Richtlijn 94/62/EG, die de producenten een grotere rechtszekerheid bieden wat het in 
acht nemen van de preventievoorschriften betreft; stelt echter vast dat de Commissie 
drie van de vijf milieunormen van het CEN voor verpakkingen heeft verworpen; 
dringt erop aan dat het CEN slechts verzocht wordt door te blijven gaan met het 
schrijven van normen die voldoen aan de wezenlijke eisen in bijlage II, op basis van 
richtsnoeren inzake normen voor milieuvriendelijke verpakkingen; dringt er bij de 
Commissie op aan ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden adequaat in het proces 
vertegenwoordigd zijn, inclusief vertegenwoordigers van consumenten- en 
milieuorganisaties; dringt erop aan dat de wezenlijke eisen in heldere bewoordingen 
worden opgenomen in het corpus van de herziene wetgeving om democratische 
sturing en controle te waarborgen; 

7. stelt vast dat twee derden van het verpakkingsmateriaal bestemd is voor voedsel en 
dat een deel hiervan door voedsel besmet zal raken waardoor het met het oog op 
hergebruik moeilijker te scheiden is van het huisvuil; 

8. wijst de Commissie er nogmaals op dat in het kader van ieder beleid tot voorkoming 
van verpakkingen overeenkomstig artikel 2, lid 2 van de richtlijn, rekening moet 
worden gehouden met de noodzaak van hygiënische bescherming van voedsel en 
andere producten; 

9. is van mening dat een zorgvuldige aanpak vereist is van de problemen die op het 
gebied van grensoverschrijdende afvaltransporten bestaan en die de mogelijkheden 
beperken voor economische schaalvergroting en dat ook het gebruik van minder 
vervuilende vervoermiddelen zoals vervoer per spoor moet worden gestimuleerd;  

10. wijst erop dat detailhandelaars verantwoordelijk zijn voor inzameling van 
verpakkingen en verpakkingsafval en verzoekt de lidstaten de detailhandel aan te 
sporen te zorgen voor het opzetten van het terugnemen van verpakkingen en 
verpakkingsafval; 

11. is van oordeel dat de milieubelasting als gevolg van verpakking en verpakkingsafval 
af zal nemen door een beleidsmix gebaseerd op: 

 - een aanpak van het afvalbeheer met aandacht voor alle mogelijke vormen van 
recycling en terugwinning, 

 - aanscherping van de recyclingdoelen, 
 - introductie van producentenverantwoordelijkheid voor de preventie van alle 

onnodige verpakking en de bepaling van doelen voor voorkoming en beperking, 
 - het internaliseren van milieukosten in de prijs van verpakkingen, 
 - invoering van een bindende algemene doelstelling voor de reductie van de 

hoeveelheid verpakkingsafval die gestort wordt, 
 - introductie van gemakkelijk toegankelijke middelen van verpakkingsinzameling 

voor consumenten, 



 - bevordering van het gebruik van materialen die gemakkelijk te scheiden zijn van de 
afvalstroom; 

 
12. dringt er bij de Commissie op aan de dialoog tussen belanghebbenden op sectoraal 

niveau te initiëren en te begeleiden om de ontwikkeling van verpakkingsnormen te 
bevorderen in de geest van het zesde milieuactieprogramma (energiebesparing, 
beperkt gebruik van natuurlijke bronnen, verbod op gevaarlijke stoffen en 
minimalisatie van afval); stimuleert de ontwikkeling van indicatoren, bijvoorbeeld 
product/verpakkingsratio’s; 

13. verzoekt de Commissie de tenuitvoerlegging te onderzoeken van de CEN-norm 
inzake preventie en de uitwerking hiervan in de lidstaten te meten; 

14. roept de Commissie op de invoering voor te stellen van een preventie- en 
beperkingsdoelstelling per materiaalsoort voor de hoeveelheid verpakkingsmateriaal 
die op de markt wordt gebracht en deze doelstellingen op lange termijn zo nodig 
grondig te herzien met het oog op bijstelling aan de technische vooruitgang; 

15. roept de Commissie op om een strategie voor te stellen voor aan de module in kwestie 
aangepaste transportverpakkingen om het aantal vervoersbewegingen terug te 
dringen, en werkelijk rekening te houden met de rol van verpakkingen in de logistieke 
keten als geheel; 

16. doet de aanbeveling aan de Commissie om een voorstel te presenteren over 
producentenverantwoordelijkheid inzake het voorkomen van verpakkingsafval, 
inhoudende dat elke producent aan de hand van een LCA moet aantonen dat hij 
vanuit milieuoogpunt de beste keuze heeft gemaakt om aan de essentiële functies van 
verpakkingen te voldoen; 

17. roept de Commissie op een voorstel in te dienen voor hergebruik van bepaalde 
verpakkingsproducten die uit materialen bestaan waarvoor hergebruik een hogere 
plaats in de hiërarchie inneemt dan recycling en waarvoor de transportnadelen niet 
groter zijn dan de milieuvoordelen; in dit kader moet er rekening mee worden 
gehouden dat het in het algemeen niet zinvol is materialen te hergebruiken die in 
relatief geringe hoeveelheden op de Europese markt zijn (< 10.000 ton per jaar) en 
die niet op geconcentreerde wijze kunnen worden ingezameld; 

18. roept de Commissie op een voorstel in te dienen om de recyclingdoelstellingen voor 
de periode 2001-2005 aan te scherpen; 

19. merkt op dat het prijsverschil met natuurlijke grondstoffen teruggebracht moet 
worden om de concurrentiepositie van gerecycled materiaal als secundaire grondstof 
te verbeteren door de milieukosten van deze natuurlijke grondstoffen in de prijs ervan 
te internaliseren; beveelt de Commissie aan een verplichte heffing in te voeren voor 
het gebruik van verpakkingsmaterialen die geen positieve restwaarde opleveren 
wanneer ze gerecycled worden; 

20. dringt er bij de Commissie op aan om een definitie en criteria te ontwikkelen voor 



afvalstromen die geschikt zijn voor terugwinning met het doel het energiegebruik te 
maximaliseren en de uitstoot van gevaarlijke stoffen te minimaliseren; benadrukt dat 
een afdoende verhoging van de recyclingdoelstellingen een verhoging van de 
terugwinningsdoelstelling overbodig zal maken; 

21. verzoekt om een algemene reductiedoelstelling voor verpakkingsafval dat bestemd is 
voor de stort; 

22. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie en aan de regeringen en parlementen van de lidstaten. 
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