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Pressmeddelande 
Luxemburg den 6 oktober 2020 

Plastförpackningsavfall: EU behöver 
öka återvinningen för att nå 
ambitionerna 
Det finns en betydande risk för att EU inte kommer att nå sina mål i fråga om 
materialåtervinning av plastförpackningar fram till 2025 och 2030, enligt en översikt från 
Europeiska revisionsrätten. Uppdateringen av den rättsliga ramen för plaståtervinning som 
gjordes 2018 återspeglar EU:s ökade ambitioner och kan bidra till att öka 
återvinningskapaciteten. Men utmaningarna för medlemsstaterna är omfattande och ska inte 
underskattas. Nya och striktare rapporteringsregler liksom skärpta regler för export av 
plastavfall kommer att minska EU:s rapporterade materialåtervinningsgrad. Därför behövs 
samordnade åtgärder för att EU ska komma dit det vill inom bara fem till tio år, säger 
revisorerna. 

Enbart förpackningar, såsom yoghurtburkar och vattenflaskor, står för cirka 40 % av 
plastanvändningen och över 60 % av det plastavfall som genereras i EU. Det är också den typ av 
förpackningar som har den lägsta materialåtervinningsgraden i EU (strax över 40 %). För att ta itu 
med det växande avfallsproblemet antog Europeiska kommissionen en strategi för plast 2018 
som innefattade en uppdatering av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall från 1994 
och en dubblering av det aktuella materialåtervinningsmålet till 50 % fram till 2025 och 55 % fram 
till 2030. Om man når dessa mål innebär det ett stort steg framåt mot att uppnå EU:s mål för en 
cirkulär ekonomi.  

”För att uppnå sina nya återvinningsmål för plastförpackningar måste EU vända den nuvarande 
situationen där vi förbränner mer än vi materialåtervinner. Det är en enormt stor utmaning”, 
sade Samo Jereb, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för översikten. 
”Inom ramen för sanitära åtgärder mot covid-19-pandemin har vi återupptagit bruket av 
engångsartiklar vilket visar att plast kommer att fortsätta vara ett grundläggande inslag i våra 
ekonomier men också ett ständigt ökande miljöhot.” 

Under de senaste åren har EU strävat efter att åtgärda brister i regelverket för förpackningsavfall. 
Kommissionen planerar att se över reglerna (de ”väsentliga kraven”) för förpackningsdesign som i 
nuläget inte anses vara verkställbara i praktiken. Det skulle kunna leda till bättre 
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förpackningsdesign för återvinningsbarhet och ge incitament till återanvändning, konstaterar 
revisorerna. Likaså ska nya EU-regler harmonisera och stärka systemen för utökat 
producentansvar så att de främjar återvinningsbarhet (exempelvis genom system för 
strukturering av avgifter eller retursystem) och inte bara leder till lättare förpackningar som de 
flesta systemen gör nu. Dessa förändringar behövs för att hjälpa till att uppnå återvinningsmålen. 

Genom uppdateringen av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall infördes striktare 
kriterier för beräkning av materialåtervinningsgrad. De nuvarande siffrorna är långt ifrån exakta 
eller jämförbara mellan medlemsstaterna. De nya beräkningsmetoderna bör ge en mer tillförlitlig 
bild av den faktiska andelen plastförpackningar som materialåtervinns. Man uppskattar att detta 
kan leda till en betydande minskning av de rapporterade materialåtervinningsgraderna, från 
nuvarande 42 % till knappt 30 %.  

Utmaningen med att öka materialåtervinningskapaciteten i EU kommer att bli ännu större i och 
med att den nya Basel-konventionen snart träder i kraft, vilket innebär striktare villkor för att 
transportera plastavfall utomlands. Medlemsstaterna är mycket beroende av länder utanför EU 
för att hantera sitt plastförpackningsavfall och uppnå sina återvinningsmål. Nästan en tredjedel 
av EU:s rapporterade materialåtervinningsgrad för plastförpackningar uppnås genom transport 
till tredjeländer för återvinning. Från januari 2021 kommer dock de flesta transporter av 
plastavfall att förbjudas. Detta i kombination med otillräcklig kapacitet att ta hand om 
plastavfallet inom EU innebär ytterligare en risk för att de nya målen inte nås, varnar revisorerna. 
Det riskerar också att leda till en ökning av olagliga transporter och avfallsbrottslighet, där EU:s 
regelverk är alltför svagt. 

EU:s ambition att förbättra materialåtervinningen av plastförpackningar speglar omfattningen av 
den miljöutmaning som plast utgör. Med sin nya strategi har EU möjlighet att skaffa sig ett 
försprång och stärka sin ställning som global ledare inom materialåtervinning av 
plastförpackningar. Men med tanke på de utmaningar och brister som måste övervinnas kommer 
EU:s medlemsstater kanske inte nå de nya målen. Enligt revisorerna krävs det betydande och 
samordnade åtgärder om EU ska kunna nästan dubbla mängden plastförpackningsavfall som 
materialåtervinns fram till 2030. 

Meddelande till redaktörer  
Revisionsrättens översikt EU:s åtgärder för att hantera frågan om plastavfall finns på 
revisionsrättens webbplats eca.europa.eu på 23 EU-språk. Det här är ingen granskningsrapport 
utan en översikt som baseras främst på offentliggjord information eller material som samlats in 
specifikt för detta syfte. Denna översikt kommer dock vid en läglig tidpunkt, med tanke på att EU:s 
framtida utgiftsprioriteringar och reformer av viktiga politikområden ännu inte har fastställts. 

Information om revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin finns här. 
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