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Plastemballageaffald: EU er nødt til 
at fremme genanvendelse for at nå 
sit ambitionsniveau 
Ifølge en ny analyse fra Den Europæiske Revisionsret er der en væsentlig risiko for, at EU ikke 
vil nå sine genanvendelsesmål for plastemballage for 2025 og 2030. Ajourføringen af den 
retlige ramme for plastgenanvendelse i 2018 afspejler EU's øgede ambitionsniveau og kan 
bidrage til at øge genanvendelseskapaciteten. Omfanget af den udfordring, medlemsstaterne 
står over for, bør dog ikke undervurderes. Nye og mere nøjagtige regler for indberetning af 
genanvendelsesprocenter og strammere regler for eksport af plastaffald vil reducere EU's 
indberettede genanvendelsesprocent. En samordnet indsats er derfor nødvendig, hvis EU skal 
nå derhen, hvor det gerne vil om bare fem til ti år. 

Emballage alene såsom yoghurtbægre og vandflasker udgør ca. 40 % af brugen af plast og over 
60 % af det plastaffald, der produceres i EU. Den er desuden den emballagetype, der har den 
lavest indberettede genanvendelsesprocent i EU (lidt over 40 %). For at løse dette voksende 
affaldsproblem vedtog Kommissionen i 2018 plaststrategien, der omfattede ajourføring af 
direktivet om emballage og emballageaffald fra 1994 og en fordobling af det nuværende 
genanvendelsesmål til 50 % senest i 2025 og endda 55 % senest i 2030. Opnåelsen af disse mål 
vil være et vigtigt skridt hen imod at nå EU's mål for den cirkulære økonomi.  

"EU må vende den nuværende situation, hvor vi forbrænder mere, end vi genbruger, hvis det skal 
nå sine nye mål for genanvendelse. Det er en stor udfordring," siger Samo Jereb, det medlem af 
Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for analysen. "Med den øgede praksis med at 
bruge engangsprodukter af sundhedshensyn viser covid-19-pandemien, at plast fortsat vil være 
en grundpille i vores økonomier, men også en stadigt stigende miljøtrussel." 

I de seneste år har EU bestræbt sig på at udbedre mangler i sin ramme for emballageaffald. 
Kommissionen påtænker at revidere reglerne for emballagedesign ("væsentlige krav"), der i 
øjeblikket anses for at være uigennemførlige i praksis. Dette kan resultere i bedre 
emballagedesign med henblik på genanvendelse og kan tilskynde til genbrug, bemærker 
revisorerne. Tilsvarende vil nye EU-regler harmonisere og styrke ordninger for udvidet 
producentansvar med det formål at fremme genanvendelighed (f.eks. via systemer til 

https://www.eca.europa.eu/


2 

 DA 

gebyrgraduering eller endda returpantordninger) og ikke kun lettere emballage, som de fleste 
ordninger gør i dag. Disse ændringer er nødvendige for at hjælpe med at nå de nye 
genbrugsmål. 

Ajourføringen af direktivet om emballage og emballageaffald indførte strengere krav med 
hensyn til at beregne genanvendelsesprocenter. De aktuelle tal er langt fra nøjagtige eller 
sammenlignelige på tværs af medlemsstaterne. De nye beregningsmetoder bør give et mere 
pålideligt billede af den faktiske andel af plastemballage, der genanvendes. Det skønnes, at det 
kan medføre et betydeligt fald i de indberettede genanvendelsesprocenter, fra det nuværende 
niveau på 42 % til knap 30 %.  

Udfordringen med at øge genanvendelseskapaciteten i EU er så meget desto større i lyset af den 
nye Baselkonvention, der snart skal anvendes, og som omfatter skærpede betingelser for 
overførsel af plastaffald til udlandet. Medlemsstaterne er meget afhængige af lande uden for EU 
til at håndtere deres plastemballageaffald og nå deres genanvendelsesmål. Næsten en tredjedel 
af EU's indberettede genanvendelsesprocent for plastemballage opnås gennem overførsel med 
henblik på genanvendelse til lande uden for EU. Fra januar 2021 forbydes størstedelen af 
overførslerne af plastaffald imidlertid. Dette kombineret med den manglende kapacitet til at 
behandle dette affald i EU udgør endnu en risiko for, at de nye mål ikke nås, advarer revisorerne. 
Der er også en risiko for, at det fører til øget ulovlig overførsel og affaldskriminalitet, som EU's 
ramme er for svag til at bekæmpe. 

EU's ambition om at forbedre sin genanvendelse af plastemballage afspejler omfanget af den 
miljøudfordring, plast udgør. Med sin nye strategi har EU muligheden for at opnå en first mover-
fordel og styrke sin position som global leder inden for genanvendelse af plastemballage. I lyset 
af de udfordringer og mangler, EU-medlemsstaterne støder på, er det muligt, at de ikke når de 
nye mål. EU-revisorerne opfordrer indtrængende til en stor og samordnet indsats, hvis EU 
senest i 2030 nærmest skal fordoble den mængde plastemballageaffald, det genanvender. 

Bemærkninger til redaktører  

Revisionsrettens analyse "EU's indsats for at håndtere problemet med plastaffald" kan fås på 
Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. Dette er ikke en revisionsberetning, 
men en analyse, der hovedsagelig er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger eller materiale, 
som er indsamlet specifikt til formålet. Denne analyse kommer ikke desto mindre på det rette 
tidspunkt, da EU's fremtidige udgiftsprioriteter stadig er ved at blive fastlagt, og der stadig træffes 
beslutning om reformer af vigtige politikområder. 

Oplysninger om de foranstaltninger, Revisionsretten har taget på baggrund af covid-19-
pandemien, kan fås her. 
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