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PR_COD_1am 
 
 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 **I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 **II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt 
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt 

 *** Instemming 
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen 

 ***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 ***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt 
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt 

 ***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst 

 
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.) 
 

 
 
 
 

Amendementen op wetsteksten 

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval 
(COM(2004)0127 – C6-0100/2004 – 2004/0045(COD)) 

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0127)1, 

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0100/2004), 

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2004), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie. 

Door de Commissie voorgestelde tekst 
 

Amendementen van het Parlement 

Amendement 1 
OVERWEGING 1 

(1) Met het oog op de uitbreiding van de 
Europese Unie dient passende aandacht te 
worden besteed aan de specifieke situatie 
in de toekomstige lidstaten, met name met 
betrekking tot het bereiken van de 
taakstellingen voor recycling en 
terugwinning, zoals vastgesteld in artikel 6, 
lid 1, van Richtlijn 94/62/EG van het 
Europees Parlement en de Raad. 

(1) Met het oog op de recente uitbreiding 
van de Europese Unie dient passende 
aandacht te worden besteed aan de 
specifieke situatie in de nieuwe lidstaten, 
met name met betrekking tot het bereiken 
van de taakstellingen voor recycling en 
terugwinning, zoals vastgesteld in artikel 6, 
lid 1, van Richtlijn 94/62/EG van het 
Europees Parlement en de Raad. 

 
 
                                                 
1 PB C 98 van 23.4.2004, blz. 40. 
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Amendement 2 
OVERWEGING 2 

(2) De lidstaten die krachtens het 
Toetredingsverdrag van 16 april 2003 tot 
de Europese Unie toetreden, hebben meer 
tijd nodig om hun recycling- en 
terugwinningsystemen aan te passen aan de 
taakstellingen van Richtlijn 94/62/EG. 

(2) De lidstaten die krachtens het 
Toetredingsverdrag van 16 april 2003 tot 
de Europese Unie zijn toegetreden, hebben 
meer tijd nodig om hun recycling- en 
terugwinningsystemen aan te passen aan de 
taakstellingen van Richtlijn 94/62/EG. 

 
 

Amendement 3 
ARTIKEL 1 

Artikel 6, lid 11 (Richtlijn 94/62/EG) 

 

“11. De lidstaten die krachtens het 
Toetredingsverdrag van 16 april 2003 tot 
de Europese Unie toetreden, mogen de 
verwezenlijking van de taakstellingen van 
lid 1, onder b), d) en e) uitstellen tot een 
datum naar eigen keuze, die echter niet 
later mag vallen dan 31 december 2012.” 

“11. De lidstaten die krachtens het 
Toetredingsverdrag van 16 april 2003 tot 
de Europese Unie zijn toegetreden, mogen 
de verwezenlijking van de taakstellingen 
van lid 1, onder b), d) en e) uitstellen tot 
een datum naar eigen keuze, die echter niet 
later mag vallen dan 31 december 2012 
voor Cyprus, de Tsjechische Republiek, 
Estland, Hongarije, Litouwen, Slowakije 
en Slovenië, 31 december 2013 voor 
Malta, 31 december 2014 voor Polen en 
31 december 2015 voor Letland.” 

 

Motivering 

De voorgestelde nieuwe termijnen komen overeen met hetgeen door de nieuwe lidstaten is 
aangevraagd (zie overweging 6 in Richtlijn 2004/12/EG). 
 

Amendement 4 
ARTIKEL 1, LID 1 BIS (nieuw) 

Artikel 18, lid 2 (nieuw) (Richtlijn 94/62/EG) 

 1bis. In artikel 18 wordt het volgende lid 
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toegevoegd: 

"Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om, met inachtneming 
van het Verdrag, maatregelen te 
handhaven of vast te stellen met 
betrekking tot systemen voor hergebruik 
van verpakkingsmateriaal dat zich leent 
voor milieuvriendelijk gebruik, mits deze 
maatregelen geen afbreuk doen aan de in 
deze richtlijn vastgestelde voorschriften." 

 

Motivering 

Verduidelijkt dat de lidstaten de mogelijkheid hebben systemen voor hergebruik van 
verpakkingsmateriaal verplicht te stellen om een hoog niveau van milieubescherming te 
waarborgen, één van de doelstellingen van de richtlijn. Deze derogatie is geënt op een 
soortgelijke derogatie in Richtlijn 2001/37/EG (tabaksproducten). 
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TOELICHTING 
 

Op 31 december 1994 is Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval1 
(hierna "oorspronkelijke verpakkingsrichtlijn" genoemd) van kracht geworden. Op 11 februari 
2004 is Richtlijn 2004/12/EG2 (hierna "herziene verpakkingsrichtlijn" genoemd) tot wijziging 
van Richtlijn 94/62/EG door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd volgens de 
medebeslissingsprocedure, als bepaald in artikel 251 van het EG-Verdrag. In de herziene 
verpakkingsrichtlijn zijn o.a. hogere streefcijfers voor terugwinning en recycling vastgesteld, 
die op 31 december 2008 gerealiseerd moeten zijn3. 
 
Op het moment dat het voorstel voor de herziene verpakkingsrichtlijn werd voorgelegd aan 
het Europees Parlement en de Raad, waren er toetredingsonderhandelingen gaande met tien 
landen. Deze landen (hierna "toetredende landen" genoemd) zijn op 1 mei 2004 tot de 
Europese Unie toegetreden. Bij de vaststelling van de herziene verpakkingsrichtlijn waren de 
overgangsperioden voor de oorspronkelijke richtlijn echter nog niet voor alle toetredende 
landen definitief geregeld. Bovendien was er onvoldoende informatie over de voorwaarden 
voor een verdere verhoging van de streefcijfers voor terugwinning en recycling in de 
toetredende landen. Daarom bevat het regelgevende gedeelte van de herziene 
verpakkingsrichtlijn geen specifieke voorstellen voor de toetredende landen. In overweging 6 
staat evenwel: "Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben een akkoord 
bereikt over de noodzaak van tijdelijke uitzonderingen voor de toetredende staten op de 
doelstellingen ..." en "Het besluit daartoe dient te worden genomen op basis van verzoeken 
van de toetredende landen om uitzonderingen die, in beginsel, niet meer zullen gelden na 
2012 voor Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Litouwen, Slowakije en 
Slovenië, na 2013 voor Malta, na 2014 voor Polen en na 2015 voor Letland". 
 
In het onderhavige voorstel wordt 31 december 2012 genoemd als termijn waarop de 10 
nieuwe lidstaten moeten voldoen aan de doelstellingen voor terugwinning en recycling van 
verpakkingsafval. Deze datum wijkt af van de in overweging 6 genoemde. De rapporteur is 
van mening dat het redelijk is om gevolg te geven aan het signaal dat de tien kandidaat-landen 
tijdens de bemiddelingsprocedure hebben afgegeven. Na kort overleg met EP-leden uit de 
nieuwe lidstaten is de rapporteur niet van mening veranderd. De rapporteur stelt daarom voor 
het voorstel van de Commissie aan te passen aan de termijnen die vermeld staan in 
overweging 6 van de herziene verpakkingsrichtlijn (d.w.z. uiterlijk 31 december 2012 voor 
Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Litouwen, Slowakije en Slovenië, 
31 december 2013 voor Malta, 31 december 2014 voor Polen en 31 december  2015 voor 
Letland). 
 
Bij de vorige herziening van de richtlijn is er veel aandacht besteed aan het thema preventie 
en hergebruik. De Commissie zal vóór 30 juni 2005 een verslag indienen over de uitvoering 
van de richtlijn. Als gevolg van recente ontwikkelingen in de Europese Unie kan de huidige 
richtlijn naar de mening van de rapporteur nadelige gevolgen hebben voor milieuvriendelijke 
hergebruikssystemen in de nieuwe en de oude lidstaten. De rapporteur stelt daarom voor 
duidelijk te maken dat de lidstaten de mogelijkheid hebben systemen voor hergebruik van 

                                                 
1 PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10. 
2 PB L 47 van 18.2.2004, blz. 26. 
3 Griekenland, Ierland en Portugal mogen deze termijn uitstellen tot 31 december 2011. 
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verpakkingsmateriaal verplicht te stellen om een hoog niveau van milieubescherming te 
waarborgen, één van de doelstellingen van de richtlijn. Deze derogatie is geënt op een 
soortgelijke derogatie in Richtlijn 2001/37/EG (tabaksproducten). 
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