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ADVIES BETREFFENDE HET ONTWERP-KB 
OVER PRODUCTNORMEN VOOR VERPAKKINGEN 

FRDO / 1999A03N 

 vraag van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, de heer Jan Peeters; 
edgekeurd door de Algemene Vergadering van 23 februari 1999. 

 Inleiding 

t op vandaag werden de bepalingen van Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de 
nisterraad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval niet volledig 
gezet in nationale wetgeving.  Het betreft meer bepaald de toegelaten concentraties van 
are metalen in verpakkingen en de biologische afbreekbaarheid van verpakkingen. 

toepassing van artikel 19 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter 
vordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het 
fmilieu en de volksgezondheid vraagt de Staatssecretaris het advies van de Federale Raad 
or Duurzame Ontwikkeling over het ontwerp van Koninklijk Besluit houdende bepaling van 
oductnormen voor verpakkingen. 

 Europese Commissie heeft tegen het Koninkrijk België een inbreukprocedure voor het Hof 
n Justitie aanhangig gemaakt.  Daarom vroeg de Staatssecretaris de Raad dit advies, zoals 
orzien in het voormelde artikel 19 tweede lid, bij hoogdringendheid uit te brengen binnen de 
mijn van één maand na ontvangst van de aanvraag (18 februari 1999). 

 Advies 

 Raad vraagt een correcte omzetting van Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en 
 Ministerraad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval. 

 Raad betreurt het dat hij wegens de hoogdringendheid van de vraag niet de kans heeft 
kregen de omzetting grondig te bespreken en een gemotiveerd advies uit te brengen.  De 
ad houdt zich bijgevolg het recht voor de omzetting van deze Richtlijn later grondiger te 
kijken. 
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