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Sammanfattning 
I I januari 2018 godkände Europeiska kommissionen en plaststrategi som en del av 
omställningen till en mer cirkulär ekonomi och i syfte att bidra till att uppnå FN:s mål 
för hållbar utveckling. I strategin föreslås åtgärder som syftar till att förbättra 
plastprodukters återvinningsbarhet, insamling, sortering, materialåtervinning och 
innehåll av återvunnet material. Nya mål för materialåtervinning av plastförpackningar 
2025 (50 %) och 2030 (55 %) antogs i samband med 2018 års uppdatering av direktivet 
om förpackningar och förpackningsavfall. Dessa mål skulle, om de uppnås, bidra till att 
uppnå EU:s mål för en cirkulär ekonomi. Nya och striktare rapporteringsregler kommer 
sannolikt att leda till att den genomsnittliga rapporterade materialåtervinningsgraden 
för plastförpackningar i EU minskar. Källor i branschen uppskattar att detta skulle 
kunna innebära en minskning från 41 % till 32–29 %. 

II Med tanke på att strategin antogs nyligen är det ännu inte möjligt att bedöma 
vilken inverkan den har haft. Vi har därför gjort en översikt över EU:s åtgärder för att 
hantera plastavfall, med särskilt fokus på plastförpackningsavfall. Vi fokuserar på detta 
eftersom plastförpackningsavfall utgör den största enskilda delen av plastavfallet 
(61 %). Det här är ingen granskningsrapport utan en översikt som främst baseras på 
offentliggjord information eller material som samlats in specifikt för detta syfte. 

III I översikten fokuserar vi på följande: 

o Förpackningsdesign, som är av yttersta vikt för plastförpackningens 
återvinningsbarhet. 

o De system för utökat producentansvar som utgör den rättsliga ramen och 
finansieringsramen för hanteringen av plastförpackningsavfall. 

o Rapportering av materialåtervinningsuppgifter. Dessa uppgifters tillförlitlighet är 
av yttersta vikt för att mäta EU:s framsteg mot att nå målen för 
materialåtervinning av plastförpackningsavfall. 

o Transport av plastförpackningsavfall till tredjeländer, vilket motsvarar en 
tredjedel av EU:s rapporterade materialåtervinningsgrad för plastförpackningar. 

o Olaglig handel med avfall, vilket är ett utmanande brottsområde som även 
påverkar hanteringen av plastförpackningsavfall. 

IV Vi presenterar EU:s ramar för hantering av plastavfall inom fordonsindustrin, 
elektroniksektorn, jordbrukssektorn och byggindustrin, som tillsammans står för 22 % 
av det plastavfall som genereras i EU. Vi tar även hänsyn till EU:s finansieringsverktyg 
som finns tillgängliga för att stödja medlemsstaternas insatser för att förbättra 
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hanteringen av plastavfall. Ny lagstiftning och nya mål för plastförpackningsavfall visar 
på EU:s och medlemsstaternas åtaganden att anslå resurser, ibland betydande sådana, 
för att ta itu med den utmaning som plastavfall utgör. Strategin är relativt ny, och 
ambitionerna i den måste fortfarande omsättas i åtgärder inom ett antal områden. Vi 
lyfter fram vissa brister, risker, utmaningar och möjligheter med den strategi som EU 
har antagit för att ta itu med plastförpackningsavfall. Framför allt ser vi en möjlighet 
för EU att skaffa sig ett försprång genom att ta fram lösningar för plastförpackningar i 
en cirkulär ekonomi, men även en risk för att vissa medlemsstater inte når de nya 
målen. 



 6 

 

Inledning 

Ett grundläggande material 

01 Plast är ett grundläggande inslag i den moderna ekonomin, och används inom 
otaliga industri- och konsumentområden. Plast är ett billigt, mångsidigt, lättviktigt och 
mycket använt material inom centrala sektorer såsom förpackningar, jordbruk, 
byggindustri, fordonsindustri och elektriska apparater. Den globala plasttillverkningen 
har ökat exponentiellt från 1,5 miljoner ton 1950 till 322 miljoner ton 20151. Hälften av 
den plast som finns på jorden har tillverkats sedan år 20052. Efterfrågan på plast har 
gått om alla andra råmaterial (såsom stål, aluminium och cement) och nästan 
fördubblats sedan år 2000. I utvecklingsekonomier används för närvarande 20 gånger 
mindre plast per capita än i utvecklade ekonomier. Förbrukningen kommer sannolikt 
att öka i takt med att de utvecklas. 

02 Förpackningar (t.ex. yoghurtbägare, vattenflaskor och skyddsförpackningar för 
frukt) är det största användningsområdet för plast i EU. Det står för omkring 40 % av 
plasttillverkningen3 och leder till 61 % av det totala plastavfall som genereras. Sektorn 
för elektrisk och elektronisk utrustning, byggindustrin, fordonsindustrin och 
jordbruksindustrin är de näst största producenterna av plastavfall (se figur 1). 
Plastförpackningar är också den förpackningstyp som har den lägsta rapporterade 
materialåtervinningsgraden i EU (42 %) jämfört med andra material. De 
materialåtervinningsgrader som rapporterades för metall (76 %), papper och papp 
(83 %) och glasförpackningar (73 %) var alla väsentligt högre4. 

                                                      
1 Europaparlamentet: Plastavfall och återvinning i EU: fakta och siffror, 19 december 2018. 

2 Roland Geyer, Jenna R. Jambeck och Kara Lavender Law (2017), Production, use, and fate of 
all plastics ever made, Science Advances, 19 juli 2017. 

3 Plastics Europe: Plastics – the facts 2019, 14 oktober 2019. 

4 Europeiska kommissionen: arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer 
En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi, SWD(2018) 16 final. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20181212STO21610/plastic-waste-and-recycling-in-the-eu-facts-and-figures
https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full
https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full
https://www.plasticseurope.org/application/files/9715/7129/9584/FINAL_web_version_Plastics_the_facts2019_14102019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
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Figur 1 – Generering av plastavfall per sektor 2018 

 
Källa: Revisionsrätten på grundval av uppgifter från A circular economy for plastics – A European 
Overview, Plastics Europe, 2019. 

Ett växande avfallsproblem 

03 Nedskräpning och plastläckage i miljön skadar landbaserade och marina 
ekosystem. Varje år hamnar mellan 4,8 och 12,7 miljoner ton plastavfall i haven5. 
Balansen mellan landbaserat och marint plastavfall varierar regionalt. I en av de 
senaste studierna uppskattas det att fiskenät utgör upp till 46 % av det stora 
stillahavssopområdet6. Omkring 85 % av det marina skräp som hittas på stränder i 
Europa är av plast. Omkring 43 % av det marina skräpet är plast för engångsbruk, och 
27 % fiskeredskap7. 

                                                       
5  Jenna R. Jambek m.fl., Plastic waste inputs from land into the ocean, Science, volym 347, 

februari 2015. 

6  L. Lebreton m.fl., Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating 

plastic, Sci Rep 8, 22 mars 2018. 

7  Europeiska kommissionen: Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters 
inverkan på miljön, COM(2018) 340 final. 
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* Totalt plastavfall efter konsumentledet som samlats in via relevanta strömmar –
29,1 miljoner ton

17,8 miljoner ton*



 8 

 

Bild 1 – Ocean Plastics Lab: utställning om plastavfall i haven 

 
Källa: Europaparlamentet. 

04 År 2015 var det fortfarande omkring 55 % av plastavfallet som gick till deponier 
eller slängdes i naturen globalt sett8. I EU använder vi oss av deponier och förbränning 
med energiåtervinning för att bortskaffa det mesta plastavfallet (se figur 2). 

                                                      
8 Hannah Ritchie och Max Roser: Plastic Pollution, Our World in Data, september 2018. 

https://ourworldindata.org/plastic-pollution#plastic-trade-impact-of-china-s-import-ban
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Figur 2 – Behandlingsalternativ för plastavfall i EU 2018 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Plastics Europe, Plastics – the facts 2019. 

Kommissionens politiska svar 

05 I januari 2018 godkände Europeiska kommissionen en europeisk strategi för 
plast9 som en del av omställningen till en mer cirkulär ekonomi och som ett bidrag för 
att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Kommissionen anser att den gröna given och 
den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi har lett till att plastpolitiken har 
utvecklats ytterligare. Strategin syftar till att hantera samtliga sektorer som genererar 
plastavfall med hjälp av EU-lagstiftning samt frivilliga åtgärder och standarder. Inom 
ramen för strategin anges 39 åtgärder, som är uppdelade i fyra tematiska områden (se 
figur 3). Ett av strategins främsta mål är att alla plastförpackningar som släpps ut på 
marknaden i EU ska kunna återanvändas eller återvinnas på ett kostnadseffektivt sätt 
senast 2030. Kommissionen har även för avsikt att stödja medlemsstaterna för att de 
ska nå materialåtervinningsmålen för plastförpackningar. 

                                                      
9 Europeiska kommissionen: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi, 2018. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
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Figur 3 – Huvuddrag i EU:s plaststrategi 

 
Källa: revisionsrätten, på grundval av Europeiska kommissionens plaststrategi från 2018. Alla 
39 åtgärder i plaststrategin inbegrips ej. 

06 Kommissionens plaststrategi syftar till att stärka användningen av centrala 
begrepp inom hanteringen av plastavfall: ”principen att förorenaren betalar”, 
”avfallshierarki” och ”avfall som upphört att vara avfall” (se figur 4). EU har givit stöd 
till insatser för att förbättra metoderna för avfallshantering under flera årtionden. 
Exempelvis syftade det sjätte miljöhandlingsprogrammet (2002–2012) till att uppnå en 
”betydande minskning” av den mängd avfall som genereras, i synnerhet genom 
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åtgärder för att förebygga avfall10. Detta uppnåddes inte, men målet behölls i det 
sjunde miljöhandlingsprogrammet (2014–2020). 

Figur 4 – Avfallshierarkin i enlighet med definitionen i 2008 års 
ramdirektiv om avfall11 

 
Källa: Europeiska kommissionen. 

07 Översynen av EU:s avfallsdirektiv, som slutfördes i maj 201812, var en viktig del av 
kommissionens plaståtgärder. I det ändrade direktivet om förpackningar och 
förpackningsavfall fördubblades det tidigare materialåtervinningsmålet för 
plastförpackningsavfall, från 22,5 % (som skulle uppfyllas senast 2008 av de flesta 
medlemsstaterna) till 50 % senast 2025 och 55 % senast 2030. Medlemsstaterna får 
uppfylla målen på det sätt de själva anser lämpligt. I tabell 1 visas de mål som fastställs 
i avfallsdirektiven, per avfallstyp, för år 2025, 2030 och 2035. I direktivet om 
förpackningar och förpackningsavfall fastställs även andra åtgärder som syftar till att 

                                                      
10 Beslut nr 1600/2002/EG. 

11 ”Bortskaffande” innefattar deponering av avfall. 

12 Direktiven (EU) 2018/850 om deponering av avfall, (EU) 2018/851 om avfall och 
(EU) 2018/852 om förpackningar och förpackningsavfall. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32002D1600
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/850/oj?locale=sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32018L0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0141.01.SWE&toc=OJ:L:2018:150:TOC
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göra det enklare att nå de höjda materialåtervinningsmålen. De omfattar separat 
insamling, utökat producentansvar, ekonomiska styrmedel och avfallsplaner. 

Tabell 1 – Materialåtervinnings- och deponeringsmål i de nuvarande EU-
direktiven 

Avfallstyp Rättslig grund Senast 
2025 

Senast 
2030 

Senast 
2035 

Kommunalt avfall som 
förbereds för 
återanvändning och 
materialåtervinning 

Ramdirektiv 
2008/98/EG om 
avfall 

55 % 60 % 65 % 

Deponering av 
kommunalt avfall 

Direktiv 1999/31/EG 
om deponering av 
avfall 

– – Högst 
10 % 

Materialåtervinning av 
allt förpackningsavfall 

Direktiv 94/62/EG 
om förpackningar 
och 
förpackningsavfall 

65 % 70 % – 

Materialåtervinning av 
plastförpackningsavfall 

Direktiv 94/62/EG 
om förpackningar 
och 
förpackningsavfall 

50 % 55 % – 

Källa: Revisionsrätten på grundval av 2018 års uppdatering av avfallsdirektiven. 

Energiåtervinning: mellan deponering och återvinning 

08 Förbränning av plastavfall med energiåtervinning är lägre prioriterat än 
materialåtervinning i hierarkin över avfallsbehandlingar (se figur 4). För närvarande 
förbränner vi mer plastavfall än vad vi materialåtervinner i Europa. Om de nya 
materialåtervinningsmålen för plastförpackningar ska nås måste vi göra något åt denna 
situation13. 

09 Plast tillverkas främst av råolja, och stora mängder koldioxid liksom varierande 
mängder av andra ämnen och föroreningar såsom dikväveoxid och kvicksilver frigörs 
                                                      
13 ICF/Eunomia: Plastics: reuse, recycling and marine litter, maj 2018. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3cdca2d1-c5f2-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-117831084
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när den förbränns. Vissa utsläpp kan kompenseras genom energiproduktion, i och med 
att det minskar behovet av andra former av energiproduktion. 

10 Plast kan återvinnas på kemiskt vis eller deponeras. Kemisk återvinning (dvs. att 
omvandla avfallet till kemiska råvaror) kan omfatta många olika tekniker. De är ännu 
inte tekniskt eller ekonomiskt gångbara avfallsbehandlingsalternativ. Samtidigt måste 
deponeringen minska drastiskt. 

11 Förbränning kan därför, i vissa fall, vara en lösning för att hantera plastavfall som 
innehåller giftiga ämnen. Förbränning kan, beroende på resultatet av en livscykelanalys 
(LCA)14, betraktas som en hållbar lösning för att behandla sådant plastavfall15 medan 
andra tekniska och rättsliga lösningar tas fram. 

                                                      
14 Direktiv 2008/98/EG. 

15 ICF/Eunomia, maj 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02008L0098-20180705
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3cdca2d1-c5f2-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-117831084
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Översiktens inriktning och omfattning 
samt arbetsmetod 
12 I denna översikt undersöks EU:s sätt att hantera frågan om landbaserat 
plastavfall, med särskilt fokus på plastförpackningsavfall. Den lyfter fram vissa brister, 
risker, utmaningar och möjligheter med den strategi som har antagits. Vi fokuserar på 
plastförpackningsavfall, eftersom det utgör den största enskilda delen av plastavfallet 
(61 %). Vi har uteslutit marint skräp från översikten. 

13 Det här är ingen granskningsrapport utan en översikt som främst baseras på 
offentliggjord information eller material som samlats in specifikt för detta syfte. Vi har 
gjort en översikt i stället för en revision, eftersom 2018 års plaststrategi ännu inte på 
långa vägar har genomförts i praktiken och EU:s uppdaterade rättsliga ram (nya 
direktiv) har tidsfrister för medlemsstaternas genomförande som ligger längre fram än 
2021. Det är därför ännu inte möjligt att bedöma vilken inverkan dessa förändringar 
har. 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. Dessutom kan vår översikt bidra till, och komplettera, Eurosais 
gemensamma revision av plastförpackningsavfall som inleddes 2020. 

14 Vi mötte GD Miljö, det ledande generaldirektoratet inom denna fråga, samt en 
rad olika berörda parter från branschen och civilsamhället. Vi gick igenom direktiv och 
förordningar, strategier, policydokument, riktlinjer, utvärderingar, 
övervakningsrapporter och interna dokument från kommissionen liksom rapporter 
från medlemsstater, internationella organisationer och icke-statliga organisationer. Vi 
besökte Portugal och Nederländerna för att titta på det praktiska genomförandet av 
relevanta strategier. Dessa medlemsstater står inför en rad olika utmaningar i 
hanteringen av plastavfall som är gemensamma för många EU-medlemsstater, och vi 
valde ut dem för att få ökad förståelse för en rad olika utmaningar som offentliga 
myndigheter står inför när det gäller att förbättra hanteringen av plastavfall och de 
lösningar de väljer. 



 15 

 

Översikt över EU:s åtgärder och politik 
per sektor 

EU:s plastpolitik inom centrala sektorer 

15 Plaststrategin från 2018 syftar till att ta itu med alla de huvudsakliga sektorer som 
genererar plastavfall i EU. Arbetet med att genomföra strategin pågår. Det omfattar 
utvärderingar och översyner av direktiv samt underliggande studier som syftar till att 
fastställa möjligheter att förebygga avfall och förbättra hanteringen av plastavfall. 
Enligt den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin ska kommissionen se över 
lagstiftningen om avfallshantering under de kommande åren inom centrala 
plastavfallsgenererande sektorer, det vill säga fordonssektorn, byggsektorn och 
förpackningssektorn16. 

16 Det finns för närvarande rättsligt bindande mål (se tabell 1) för 
materialåtervinning av plastförpackningar, men sådana mål saknas för plastavfall från 
jordbruks- och byggsektorn. Fordonssektorn samt sektorn för elektrisk och elektronisk 
utrustning regleras av separat lagstiftning17 för att hantera det avfall de genererar, 
men där fastställs inga specifika materialåtervinningsmål för plast. 

Jordbruk 

17 Användningen av plast inom jordbruket (”lantbruksplast”) ökar. Uppskattningsvis 
användes 1,7 miljoner ton plast inom jordbruket i EU 201718. De främsta 
användningsområdena för lantbruksplast är, i fallande ordning, balplast, växthus och 
tunnlar, marktäckningsfilm, bevattningsrör, nät och bindgarn. Plastindustrin 
uppskattade 2014 att 28 % av den insamlade lantbruksplatsen materialåtervanns, 30 % 
skickades till energiåtervinning och 42 % deponerades19. Viss plast kan dock lämnas 
kvar på fälten eller förbrännas illegalt, eftersom det för närvarande inte finns något 

                                                      
16 Meddelande från kommissionen: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin – För ett 

renare och mer konkurrenskraftigt Europa (COM(2020) 098 final). 

17 Direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter (WEEE) och direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon. 

18 Plastics Europe: Plastics – the Facts 2018. 

19 Plastics Europe: Plastics – the Facts 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:02012L0019-20180704
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:02012L0019-20180704
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:02000L0053-20200306
https://www.plasticseurope.org/application/files/6315/4510/9658/Plastics_the_facts_2018_AF_web.pdf
https://www.plasticseurope.org/application/files/5515/1689/9220/2014plastics_the_facts_PubFeb2015.pdf
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insamlingssystem för lantbruksplast i EU som samlar in mer än 70 % av den uttjänta 
lantbruksplasten20. 

18 EU har inga mål för hanteringen av lantbruksplast. Fem medlemsstater har för 
närvarande nationella insamlingssystem för lantbruksplastavfall. Det kan vara svårt att 
materialåtervinna lantbruksplast, och det är praktiskt taget omöjligt att återanvända 
den. Avfall som består av marktäckningsfilm brukar vara mycket slitet, täckt av jord 
och ibland bekämpningsmedel, och det kan vara kontaminerat med patogener. 

19 Kommissionen har inlett en studie för att bedöma möjligheten att förbättra 
insamlings- och materialåtervinningsgraden när det gäller lantbruksplastavfall i hela EU 
2020. EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) tillåter till exempel finansiering för att 
ersätta plasttunnlar med glas och stål. 

Fordonsindustrin 

20 Plast står för runt 11 % av det material som används i fordon21. Det motsvarar 
omkring en miljon ton plastavfall per år22. Kommissionen uppskattar att det varje år är 
omkring 30 % av de uttjänta fordonen i EU som inte tas omhand inom ramen för 
officiella kanaler för avfallsbehandling23. Till följd av detta återvinns eller 
materialåtervinns inte dessa fordon på korrekt sätt, eller kanske inte alls. Enbart 9 % av 
det plastavfall som samlas in från de uttjänta fordon som tas omhand inom ramen för 
korrekta kanaler för avfallsbehandling materialåtervinns för närvarande24. Den mängd 
återvunnen plast som används inom biltillverkning överstiger sällan ett fåtal procent av 
den slutgiltiga produkten. Det finns inget industriomfattande mål, varken för 
användning av återvunnen plast i personbilar eller för materialåtervinning av plast i 
uttjänta fordon. I direktivet om uttjänta fordon fastställs mål för återvinning, 
återanvändning och materialåtervinning av fordon utifrån vikt. Återvinningsgraden bör 
i genomsnitt uppgå till 95 % per fordon och år, och återanvändnings- och 

                                                      
20 Uppgifter från Agriculture Plastics Europe. 

21 GHK: Study to examine the benefits of the End of Life Vehicles Directive, maj 2006. 

22 På grundval av uppskattningen 8–9 miljoner ton avfall från uttjänta fordon årligen i EU, som 
anges i 2014 års kontroll av ändamålsenligheten av fem avfallsflöden. 

23 Oko Institut: Assessment of the implementation of Directive 2000/53/EU on end-of-life 
vehicles, 2017. 

24 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer den europeiska strategin för 
plast från 2018, SWD(2018) 16 final, s. 21. 

https://apeeurope.eu/operating-schemes/
https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/study/final_report.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ca32beb-316a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ca32beb-316a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
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materialåtervinningsgraden bör som minst vara 85 %. EU-28 låg något över 
miniminivån på 85 % för återanvändning/materialåtervinning, men lyckades inte nå 
återvinningsmålet på 95 %25. 

Elektronik 

21 EU genererar uppskattningsvis 9,4 miljoner ton avfall som utgörs av eller 
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) varje år, och 20 % av detta avfall 
bedöms vara plast26. Enbart 35 % av det genererade avfall som utgörs av eller 
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning rapporterades ha kommit in i det 
officiella insamlings- och behandlingsystemet i EU. Olagliga transporter till tredjeländer 
utgör en betydande utmaning för att förbättra situationen. Uppskattningsvis 
1,3 miljoner ton (eller omkring 14 % av det genererade avfall som utgörs av eller 
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning)27 försvinner från EU varje år. 
Majoriteten av medlemsstaterna har uppfyllt de mål som gällde fram till 2015 för 
insamling, återvinning och materialåtervinning av de huvudsakliga kategorierna av 
avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (it- och 
telekomutrustning, stora och små hushållsapparater)28. Dessa mål för återvinning och 
materialåtervinning varierar utifrån produktkategori mellan 70 % och 80 % för 
återvinning och mellan 50 % och 75 % för förberedelse inför materialåtervinning eller 
återanvändning. Högre mål gäller från 2016 respektive 2019. Det finns inget separat 
mål för materialåtervinning av plast i avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och 
elektronisk utrustning, där fokus ligger på att materialåtervinna kritiska metaller. 

22 Den komplexa produktutformningen och möjliga förekomsten av kemikalier som 
ger anledning till oro (t.ex. flamskyddsmedel) hindrar materialåtervinning av plast i 
avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Kommissionen 
undersöker sätt att stärka principerna för cirkulär design (reparerbarhet, modularitet, 
uppgraderbarhet och enkel demontering) i syfte att främja återanvändning och 
materialåtervinning. 

                                                      
25 Eurostat. 

26 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer den europeiska strategin för 
plast från 2018, SWD(2018) 16 final. 

27 Countering WEEE Illegal Trade Project: Summary Report, 30 augusti 2015. 

28 Genomföranderapport om WEEE-direktivet, september 2018, s. 177. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Recovery_and_%20recycling_rate_for_end-of-life_vehicles,_2016_(%25).png
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
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Bygg- och rivningsmaterial 

23 De flesta medlemsstaterna har redan nått 2020 års återvinningsmål för byggavfall 
på 70 %, som fastställs i ramdirektivet om avfall. Målet har främst uppnåtts genom att 
använda återvunnet avfall som exempelvis återfyllnadsmaterial och inom 
användningsområden för återvunnet material av låg kvalitet (t.ex. förstärkningslager 
för vägar). Det finns inga mål för plaståtervinning när det gäller bygg- och 
rivningsavfall. Materialåtervinning av byggavfall av plast för med sig ett antal 
utmaningar: plast kan utgöra en del av en kompositstruktur, och plasten kan vara 
skadad och innehålla olika tillsatser av okänd karaktär. Dessutom blandas plastavfall 
med allmänt byggavfall, vilket gör det svårt och oekonomiskt att sortera ut29. Enligt 
plaststrategin ska det genomföras en utvärdering och översyn av förordningen om 
byggprodukter senast i slutet av 2021, i syfte att öka användningen av återvunnet 
material. 

Förpackningar 

24 I genomsnitt produceras 32 kilo plastförpackningsavfall per person och år i EU, 
jämfört med 45 kilo per person och år i USA, fem kilo i Indien och 33 kilo i Japan30. 
Enligt den information som finns tillgänglig för OECD är materialåtervinningsgraden för 
plast i EU (för alla typer av plastavfall kombinerat) den högsta bland utvecklade 
ekonomier (se ruta 5). Typen av och kvaliteten på de uppgifter som ligger till grund för 
denna slutsats varierar i stor utsträckning från land till land, men det ger en allmän 
uppfattning om hur långt länderna har kommit. 

                                                      
29 Europeiska miljöbyrån: Construction and demolition waste: challenges and opportunities in 

a circular economy, 16 januari 2020. 

30 FN:s miljöprogram: Single use plastics. A roadmap for sustainability, 2018. 

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges
https://www.unenvironment.org/resources/report/single-use-plastics-roadmap-sustainability
https://www.unenvironment.org/resources/report/single-use-plastics-roadmap-sustainability
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Figur 5 – Materialåtervinningsgrad för plast i utvalda 
höginkomstsekonomier 

 
Källa: På grundval av OECD (2018), Improving Markets for Recycled Plastics: Trends, Prospects and Policy 
Responses, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264301016-en. 

25 Den rättsliga ram för att förbättra hanteringen av plastförpackningsavfall som ges 
i direktivet om förpackningar och förpackningsavfall har gradvis kompletterats med 
andra direktiv och förordningar. Genom dessa direktiv och förordningar fastställs mål 
för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om 
avfall och om upphävande av vissa direktiv), regler om transport av avfall 
(Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om 
transport av avfall) och begränsningar för deponering av avfall (rådets direktiv 
1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall) (se figur 6). 
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Figur 6 – EU:s ramverk och mål för plastförpackningar 

 
Källa: Revisionsrätten. 
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Plastförpackningsavfall 
26 Plastförpackningars hela livscykel kan vara mycket längre än konsumtionsfasen, 
och val vid varje etapp i cykeln påverkar på vilket sätt avfallet behandlas (se figur 7). 
Val görs redan när råvarukällan väljs ut, och därefter vid tillverkningen av råmaterialet, 
omvandlingen till förpackning, användningen/återanvändningen samt bortskaffandet 
och behandlingen i slutet av livscykeln. Plastförpackningar bidrar i hög grad till 
problemet med nedskräpning i miljön. Detta ledde till att direktivet om plastprodukter 
för engångsbruk antogs 2019. 

Figur 7 – Plastförpackningars livscykel 

 
Källa: Revisionsrätten. 
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o Förpackningars volym och vikt ska begränsas till det minimum som krävs för att 
säkerställa säkerhet och hygien. 

o Förpackningar ska utformas, framställas och saluföras på ett sådant sätt att de 
kan återanvändas och återvinnas, även materialåtervinnas, och så att inverkan på 
miljön minskas så mycket som möjligt i samband med bortskaffande. 

o Förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att innehållet av skadliga ämnen 
och andra farliga ämnen och material minimeras med avseende på deras 
förekomst i utsläpp, aska eller lakvatten i samband med bortskaffande. 

28 Europeiska standardiseringskommittén (CEN) offentliggjorde standarder för 
förpackningar när det gäller förebyggande, återanvändning, materialåtervinning och 
energiåtervinning 2004. Kommissionen offentliggjorde dessa standarder i Europeiska 
unionens officiella tidning i februari 2005 i form av ”erkända standarder” som 
producenter ska visa att de uppfyller. År 2009 genomförde kommissionen en enkät 
bland berörda parter som visade att branschen var positivt inställd till flexibiliteten i de 
väsentliga kraven, i och med att företag generellt sett kan välja olika förfaranden för 
att visa på efterlevnad31. År 2011 hade fem medlemsstater infört mekanismer för att 
övervaka tillämpningen32 av de väsentliga kraven. I direktivet om förpackningar och 
förpackningsavfall anges att man ska utgå från att kraven är uppfyllda när CEN-
standarder tillämpas. 

                                                      
31 BIO Intelligence Service: Awareness and Exchange of Best Practices on the Implementation 

and Enforcement of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste, 2011. 

32 Ibid. 

https://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/packaging_final_report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/packaging_final_report.pdf
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29 I linje med det mandat som kommissionen fick i samband med 2018 års översyn 
av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall överväger den för närvarande 
alternativ för att revidera de väsentliga kraven i syfte att främja målet att alla 
plastförpackningar ska vara återanvändbara och/eller återvinningsbara på ett 
ekonomiskt rimligt sätt senast 203033. I en studie som genomfördes 2020 för 
kommissionen om de väsentliga kravens ändamålsenlighet drogs slutsatsen att de inte 
är verkställbara i praktiken34. I studien från 2020 drogs slutsatsen att de väsentliga 
kraven inte är anpassade till dagens behov och att de uppdaterade kraven i synnerhet 
bör 

o återspegla avfallshierarkin genom att främja design som lämpar sig för 
återanvändning eller materialåtervinning, 

o identifiera förpackningsdesign och förpackningsmaterial som sannolikt kan skapa 
problem för avfallsinsamlare och avfallsbehandlare, 

o på ett mer strikt och tydligt sätt definiera kraven när det gäller 
avfallsförebyggande, 

o säkerställa anpassning till EU:s politiska utveckling när det gäller användning och 
värde av vissa typer av komposterbart avfall, 

o främja efterfrågan på och tillgång till återvunna material av hög kvalitet, 

o fastställa ett väldefinierat verkställighetsförfarande i stället för att utgå från att 
kraven är uppfyllda. 

Alliansen för cirkulär plast kan komplettera EU:s insatser 

30 En kampanj för utfästelser som lanserades inom ramen för plaststrategin 
kompletterar kommissionens insatser för att förbättra hanteringen av plastavfall. 
Målet är att integrera 10 miljoner ton återvunnen plast i produkter årligen senast 
2025. Kommissionen bedömde utfästelserna i mars 2019 och fann att skillnaden var 
stor mellan den mängd återvunnen plast som företagen gjorde utfästelser om att 
tillhandahålla (11 miljoner ton) och den mängd som det gjordes utfästelser om att 
använda (6,4 miljoner ton). För närvarande används 4 miljoner ton återvunnet 
material per år i EU. Kommissionens lanserade alliansen för cirkulär plast för att 

                                                      
33 Europeiska kommissionen: Den europeiska gröna given (COM(2019) 640 final). 

34 Eunomia: Effectiveness of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste 
and Proposals for Reinforcement, februari 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&qid=1594882758132&from=SV
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/05a3dace-8378-11ea-bf12-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/05a3dace-8378-11ea-bf12-01aa75ed71a1
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minska den klyftan. I juli 2020 hade 225 aktörer, inklusive de främsta aktörerna på 
plastmarknaderna för förpackningar, fordon, avfall som utgörs av eller innehåller 
elektrisk och elektronisk utrustning samt jordbruk, undertecknat åtaganden gentemot 
alliansen för cirkulär plast. Företags- och näringslivsorganisationer har gjort utfästelser 
om att tillhandahålla eller använda en viss mängd återvunnen plast för att underlätta 
denna process. 

31 Kommissionen övervakar för närvarande utfästelserna på ad hoc-basis. Alliansen 
för cirkulär plast har åtagit sig att senast 2021 inrätta ett frivilligt system för att 
övervaka volymerna av återvunnen plast som används i europeiska produkter35. 
Jämförbara och tillförlitliga uppgifter om de framsteg som görs mot att nå målet på 
10 miljoner ton kan bidra till att öka förtroendet för de insatser som görs av centrala 
berörda parter och visa på framgångar och misslyckanden med initiativet. 

System för utökat producentansvar 

32 System för utökat producentansvar syftar till att göra producenter ekonomiskt 
och organisatoriskt ansvariga för hanteringen av deras produkter när de blir till avfall 
(se figur 8). Införandet av bindande mål för materialåtervinning av plastförpackningar i 
direktivet om förpackningar och förpackningsavfall 1994 ledde till att många 
medlemsstater följde denna strategi i syfte att 

o lägga ansvaret för kostnader för förpackningar i slutet av livscykeln på 
producenterna, för att skapa incitament till bättre design och på så vis minska 
kostnaderna (lättare förpackningar, bättre återvinningsbarhet etc.), 

o öka återanvändnings- och materialåtervinningsgraderna, 

o minska kostnaderna för avfallshantering för kommuner (och skattebetalare) 
genom att överföra dem till producenter och konsumenter (i och med att avgiften 
för utökat producentansvar internaliseras i produktens pris). 

                                                      
35 Förklaring från alliansen för cirkulär plast. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36361
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Figur 8 – Gränserna för producentansvar och utökat producentansvar 

 
Källa: Revisionsrätten. 

Utbredd användning av system för utökat producentansvar för 
förpackningar i EU, men stora skillnader när det gäller effektivitet 

33 Alla EU-medlemsstater har infört ett system för utökat producentansvar (se 
figur 8) för plastförpackningsavfall36. Systemens omfattning varierar i EU. Vissa 
omfattar enbart förpackningsavfall från hushåll, medan andra även omfattar 
förpackningsavfall från handel och industri. Systemen syftar till att samla in och 
behandla plastförpackningsavfall, för att minska den mängd som skickas till deponier. 
De bidrar till att flytta upp medlemsstaternas system för hantering av 
plastförpackningsavfall i avfallshierarkin (se figur 4) genom att öka 
materialåtervinningsgraderna och därigenom stärka resurseffektiviteten i EU:s 
ekonomi. 

34 Betydande brist på uppgifter, metodologiska svårigheter i fråga om att särskilja 
inverkan av systemen för utökat producentansvar från andra faktorer och de stora 
variationerna bland de system som används har gjort det svårt för OECD att bedöma 
vilken inverkan systemen för utökat producentansvar har haft37. EU:s medlagstiftare 
har likaså noterat de stora skillnaderna när det gäller systemens effektivitet och hur 
omfattande producenternas ansvar är38. 

                                                      
36 Bio Intelligence Services: Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, 

2014. 

37 OECD: Extended Producer Responsibility: Updated guidance for efficient waste 
management, 2016. 

38 Direktiv (EU) 2018/852. 
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https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/target_review/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0141.01.SWE&toc=OJ:L:2018:150:TOC
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System för utökat producentansvar främjar lättare förpackningar, men 
inte återvinningsbarhet 

35 Genom systemen för utökat producentansvar tas en avgift ut från 
plastförpackningsproducenterna för hanteringen av deras produkter i slutet av 
livscykeln. Avgiften återspeglar kostnaderna för att behandla det 
plastförpackningsavfall som samlas in och hanteras genom systemet. Avgifterna 
grundas inte på kostnaderna för att behandla 100 % av de plastförpackningar som 
släpps ut på marknaden, utan på de kostnader som uppkommer genom systemet för 
utökat producentansvar i samband med hanteringen av de förpackningar som samlas 
in. Enhetspriset för behandling i slutet av livscykeln för producenterna är därför lägre 
än de faktiska kostnaderna för att materialåtervinna plastförpackningarna. 

36 Majoriteten av systemen för utökat producentansvar kräver att medlemmarna 
betalar avgifter utifrån vikten på de plastförpackningar som de släpper ut på 
marknaden. Detta skapar incitament för att producenterna ska minska 
plastförpackningarnas vikt, i syfte att minska kostnaderna. Exempelvis minskade den 
genomsnittliga vikten för en 500 milliliters PET-flaska i EU från 24 gram 1990 till 
9,5 gram 201339. I ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar konstateras att 
en mer generell utveckling mot plastförpackningsdesign för ökad återvinningsbarhet 
hindras av flera faktorer som rör produktionsprocesser, vanor och bristande dialog i 
hela värdekedjan och mellan olika aktörer40. Detta kan ha stor betydelse, med tanke 
på att uppskattningsvis över 80 % av all produktrelaterad miljöpåverkan avgörs under 
produktens designfas41. I vissa fall kan lättviktsförpackningar vara svårare att 
återvinna, eftersom de har en struktur i flera lager där olika plaster används i syfte att 
uppnå samma egenskaper som tjockare förpackningar som består av ett enda 
material. 

                                                      
39 Plastic Converters Europes webbplats om plastförpackningar. 

40 Europeiska kommissionen: arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer 
den europeiska strategin för plast från 2018, SWD(2018) 16 final. 

41 Europeiska kommissionen: webbplats om hållbar produktpolicy, senast uppdaterad den 
13 december 2018. 

https://www.plasticsconverters.eu/project-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/sustainable-product-policy
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Nya EU-regler syftar till att harmonisera och stärka systemen för utökat 
producentansvar 

37 I syfte att ta tag i dessa frågor och stärka det utökade producentansvarets bidrag 
till att uppnå materialåtervinningsmålen för plastförpackningar gjorde EU systemen för 
utökat producentansvar för förpackningar obligatoriska i samband med 2018 års 
översyn av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall. Enligt 2018 års översyn 
av ramdirektivet om avfall måste systemen för utökat producentansvar dessutom ha 
infört följande: 

o Kontrollmekanismer, däribland oberoende kontroller av den ekonomiska 
förvaltningen och krav rörande uppgiftsrapportering. 

o Avgifter som täcker skyldigheter rörande avfallshantering, tillhandahållande av 
information och insamling av uppgifter. 

o Grön strukturering av avgifter (anpassning av de avgifter som medlemmar i 
system för utökat producentansvar betalar, i syfte att främja återvinning). 

o Arrangemang för att offentliggöra avgifter som betalas av medlemmar. 

o Allmän täckning av områden och/eller produkter (utan begränsning till de mest 
lönsamma segmenten eller områdena). 

38 Vissa system för utökat producentansvar har redan infört avgiftsstrukturer som är 
kopplade till hur enkelt plastförpackningarna kan materialåtervinnas. Avgifterna kan 
fastställas med hänsyn till tillgång till återvinningsteknik, förekomsten av störande eller 
farliga tillsatser, förpackningarnas sammansättning (polymerer som enkelt kan 
återvinnas, flera lager etc.) och förekomsten av marknader för returråvaror. 
Medlemsstaterna har valt olika struktureringsstrategier, exempelvis bonus- eller 
bonus-malus-strategier (se ruta 1). 
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Ruta 1 

Strukturering av avgifter inom det nederländska systemet för utökat 
producentansvar 

Den nederländska fonden för förpackningsavfall (Afvalfonds Verpakkingen) har 
tillämpat ett system för strukturering av avgifter för plastförpackningar sedan 
2019. Enligt det nederländska systemet tillämpas ett bonussystem med lägre 
avgifter (0,34 i stället för 0,60 euro per kg 2020) för att belöna företag som 
använder styva plastförpackningar med god återvinningsbarhet och ett positivt 
marknadsvärde efter sortering, vilket leder till lägre nettokostnader för Afvalfonds 
Verpakkingen. 

För att bedöma om plastförpackningars återvinningsbarhet är god använder 
Afvalfonds Verpakkingen ”KIDV Recycle Check” för styva plastförpackningar, som 
tagits fram av Netherlands Institute for Sustainable Packaging. Afvalfonds 
Verpakkingen belönar användning av förpackningar med god återvinningsbarhet, 
men bestraffar inte användning av andra förpackningar. 

Beslutet att använda ett bonussystem, och inte ett bonus-malus-system, 
grundades i önskan om att sända en positiv signal till marknaden och de praktiska 
utmaningarna med att använda ett malus-system – det skulle göra det nödvändigt 
för Afvalfonds Verpakkingen att genomföra detaljerade tekniska kontroller av en 
stor mängd plastförpackningar till en betydande kostnad. 

Retursystem kan främja mer ambitiösa materialåtervinningsmål för 
plastflaskor, men har ett pris 

39 I direktivet om plastprodukter för engångsbruk fastställs medlemsstaternas mål 
för insamling av plastdryckesflaskor för engångsbruk på upp till tre liter i 
materialåtervinningssyfte: 77 % senast 2025 och 90 % senast 202942. Eftersom 
dryckesflaskor är en typ av plastförpackningar kommer dessa insatser att bidra till att 
uppnå materialåtervinningsmålen för plastförpackningar. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att PET-dryckesflaskor för engångsbruk som släpps ut på marknaden i 
landet innehåller i genomsnitt 25 % återvunnet material senast 2025. Målet kommer 
att höjas till 30 % 2030 för alla dryckesflaskor för engångsbruk. 

40 Retursystem innebär att en tilläggsavgift tas ut på produkten vid 
försäljningsstället. Avgiften återbetalas när den tomma förpackningen återlämnas. 
Direktivet om plastprodukter för engångsbruk kräver inte att retursystem används för 

                                                      
42 Direktiv (EU) 2019/904, artikel 9. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:32019L0904
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att nå målet om insamling av dryckesflaskor för materialåtervinning, utan anger det 
som ett alternativ som medlemsstaterna kan använda. Kommissionen föreslog i 
2018 års rapport om tidig varning om genomförandet av avfallslagstiftning att vissa 
medlemsstater (Cypern, Portugal och Rumänien) skulle överväga att införa 
retursystem som en möjlig lösning för att förebygga risken att inte uppnå målet om 
50 % förberedelse för återanvändning/materialåtervinning av kommunalt avfall 2020. 

41 Enligt nätverket för miljöskyddsmyndigheter samlar medlemsstater som har 
infört det systemet i genomsnitt in över 80 %43 av PET-flaskorna, jämfört med 
genomsnittet på 58 % i hela EU. Att uppnå sådana höga nivåer när det gäller separat 
insamling av PET-flaskor kan hjälpa medlemsstaterna att nå materialåtervinningsmålen 
för plastförpackningar 2025 och 2030. Retursystem kan även leda till högre kvalitet på 
och bättre lönsamhet i återvunnen plast44. Det för dock med sig kostnader att inrätta 
ett retursystem, både direkta och indirekta, och det kan göra medlemsstaternas 
system för avfallshantering mer komplexa. 

42 Att inrätta och driva infrastruktur för retursystem för med sig direkta kostnader. 
Det tyska retursystemet kostar uppskattningsvis omkring 800 miljoner per år45. 
Slovakiens miljöministerium uppskattar att retursystemets systemoperatör kommer 
att ha ett årligt underskott på 5 miljoner euro (15 % av budgeten) för driften av 
retursystemet för PET-flaskor och aluminiumburkar46. Producenterna kommer att 
betala en extra avgift för att täcka upp för underskottet. De indirekta kostnaderna för 
att överföra PET-flaskor från trottoarkantsinsamling till retursystem kan även leda till 
förändrad fördelning av kostnader och vinster i värdekedjan, exempelvis förlorad 
inkomst för kommuner som samlar in och säljer de tomma flaskorna till 
materialåtervinnare. Systemet för förpackningsmärkning (som returmaskinerna läser 
av) förhindrar att flaskor som köps utomlands kommer in i en medlemsstats 
retursystem. Sådana gränsöverskridande rörelser kan leda till minskade insamlings- 
och materialåtervinningsgrader, på grund av att EU-harmonisering och avtal om 
driftskompatibilitet mellan medlemsstaterna saknas. 

                                                      
43 EPA Network: Working Paper. Deposit Return Schemes: Data and figures from 16 Member 

Countries of the EPA Network, mars 2018. 

44 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer den europeiska strategin för 
plast från 2018, SWD(2018) 16 final. 

45 BBC: Drinks bottles and can deposit return scheme proposed, 28 mars 2018. 

46 Slovakiens miljöministerium, institutet för miljöpolitik: Real Price of Deposit. Analysis of the 
introduction of the deposit-refund system for single-use beverage packaging in the Slovak 
Republic, november 2018. 

https://plonesaas.devel4cph.eea.europa.eu/epanet/reports-letters/reports-and-letters/ig-plastics_working-paper_deposit-return-schemes.pdf
https://plonesaas.devel4cph.eea.europa.eu/epanet/reports-letters/reports-and-letters/ig-plastics_working-paper_deposit-return-schemes.pdf
https://plonesaas.devel4cph.eea.europa.eu/epanet/reports-letters/reports-and-letters/ig-plastics_working-paper_deposit-return-schemes.pdf
https://plonesaas.devel4cph.eea.europa.eu/epanet/reports-letters/reports-and-letters/ig-plastics_working-paper_deposit-return-schemes.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
https://www.bbc.com/news/science-environment-43563164
https://www.minzp.sk/files/iep/real_price_of_deposit.pdf
https://www.minzp.sk/files/iep/real_price_of_deposit.pdf
https://www.minzp.sk/files/iep/real_price_of_deposit.pdf
https://www.minzp.sk/files/iep/real_price_of_deposit.pdf
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Rapportering, uppgifter och måluppfyllelse 

Genomförandet av de rättsliga kraven anses vara tillfredsställande 

43 I kommissionens genomföranderapporter om direktivet om förpackningar och 
förpackningsavfall presenteras ett i stort sett tillfredsställande genomförande av 
direktivet, men de lyfter även fram brister när det gäller åtgärder för förebyggande och 
ändamålsenlig separat insamling av förpackningsavfall. Kommissionen har inlett 
45 överträdelseförfaranden med koppling till direktivet om förpackningar och 
förpackningsavfall mot medlemsstater sedan 2008. De har främst rört medlemsstaters 
underlåtelse att anmäla åtgärder (29 ärenden), otillräckligt införlivande (åtta ärenden) 
och felaktig tillämpning av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall 
(åtta ärenden). Inga medlemsstater ålades böter till följd av förfarandena. 

Stora skillnader och felmarginaler i medlemsstaternas 
uppgiftsrapportering 

44 Medlemsstaterna rapporterar årligen till kommissionen (år n för år n−2) om 
materialåtervinningsgrader för plastförpackningar i form av procentandel av den totala 
mängden plastförpackningar som släpps ut på marknaden. De senaste tillgängliga 
rapporterade materialåtervinningsgraderna för plastförpackningar varierar stort, från 
23,5 % i Malta till 74,2 % i Litauen. EU:s genomsnitt ligger på 41,9 % (se figur 9). 
Medlemsstaterna mäter den mängd plast som rapporteras som återvunnen vid olika 
tidpunkter under insamlings-, sorterings- och materialåtervinningsprocessen47. Detta 
kan i kombination med felaktiga uppskattningar av den mängd plastförpackningar som 
släpps ut på marknaden påverka den rapporterade materialåtervinningsgraden. 
Felaktiga uppskattningar kan bero på att incitamenten till korrekt rapportering är 
otillräckliga, att små producenter utesluts från uppgiftsrapporteringen, att det 
förekommer aktörer som åker snålskjuts, att täckningen av försäljning online och 
gränsöverskridande köp är ofullständig samt att återanvändbara förpackningar som 
släpps ut på marknaden för första gången inte tas med i beräkningen. 

                                                      
47 Eunomia: Study on waste statistics - a comprehensive review of gaps and weaknesses and 

key priority areas for improvement in the EU waste statistics, oktober 2017. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/565a7df0-bd25-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/565a7df0-bd25-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
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Figur 9 – Rapporterade materialåtervinningsgrader för 
plastförpackningar 2017 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat. 

45 Den undersökning om avfallsstatistik48 som beställdes av kommissionen visar att 
en betydande felmarginal beror på tolkningsutrymme när det gäller rättsligt bindande 
skyldigheter, otillräckliga kontroller av uppgifter, stora variationer när det gäller 
beräkningsmetoder och kontrollförfaranden samt bristande incitament till korrekt 
rapportering. Både undersökningen om avfallsstatistik och den senaste 
genomföranderapporten om avfallslagstiftningen49 visar att de mängder förpackningar 
som släpps ut på marknaden kan vara underrapporterade. Vissa medlemsstater 
försöker ta itu med problem inom uppgiftsrapporteringen genom att införa 
elektroniska rapporteringssystem för avfallsflöden (se ruta 2 för ett exempel). 

                                                      
48 Ibid. 

49 Europeiska kommissionen: Rapport om genomförandet av EU:s avfallslagstiftning, med 
rapport om tidig varning för medlemsstater som riskerar att inte uppnå målet om 
förberedelse för återanvändning/återvinning för 2020, COM(2018) 656 final, 
september 2018. 
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Ruta 2 

E-GAR-plattformen i Portugal 
De portugisiska myndigheterna inrättade 2018 en plattform för rapportering 
online av inhemska avfallstransporter. Den heter E-GAR. Systemet bevakar alla 
kodade transporter, och förvaltarna genomför kvartalsvisa kontroller av 
kvaliteten. Fokus ligger på avfallsbehandlingsverksamheter – det finns omkring 
3 000 enheter som behandlar avfall. 

Systemet bygger på kontrollförfaranden längs transportkedjan: den som 
producerar eller transporterar avfallet kodar in uppgifterna i systemet, och den 
som tar emot avfallet måste bekräfta avfallets typ, kvalitet och kvantitet. De två 
parterna har 30 dagar på sig att nå en gemensam ståndpunkt i händelse av en 
tvist. Eftersom den enhet som tar emot avfallet måste lämna en bekräftelse finns 
det mindre utrymme att kringgå lagstiftningen (t.ex. kan en olaglig 
deponeringsplats inte validera en transport). 

E-GAR producerar ännu inte statistik, eftersom uppgifterna fortfarande befinner 
sig i kontrollfasen. De portugisiska myndigheterna har dock för avsikt att använda 
E-GAR som den främsta källan till nationella statistikuppgifter, vilket är 
fördelaktigt i och med att systemet omfattar alla avfallsproducenter och det 
således inte skulle finnas något behov av uppgiftsextrapolering (vilket för 
närvarande är fallet). Dessutom skulle uppgifterna om det plastförpackningsavfall 
som når återvinningsanläggningarna vara mer korrekta. 

Systemet för även med sig kostnadsfördelar, eftersom det inte finns något behov 
av dokumentation på papper och tillhörande lagerutrymmen. De portugisiska 
myndigheterna uppskattar att de sammanlagda kostnaderna för E-GAR uppgår till 
0,17 euro per ärende, jämfört med 4,55 euro per ärende med den 
pappersdokumentation som tidigare användes. 

46 Den sammanlagda rapporterade materialåtervinningsgraden för 
plastförpackningar i EU ökade med omkring tolv procentenheter under 
perioden 2008–2017 (se figur 10). Mängden återvunnet material ökade stadigt, men 
samtidigt ökade likaså den rapporterade mängden plastförpackningsavfall med 
1,7 miljoner ton. Den mängd avfallsmaterial som inte återvinns har således legat på en 
relativt stabil nivå de senaste fem åren (omkring 9,5 miljoner ton per år). Detta är en 
betydande utmaning i samband med nya och mer ambitiösa materialåtervinningsmål 
och mer omfattande ambitioner när det gäller den cirkulära ekonomin. 
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Figur 10 – Generering och materialåtervinning av plastförpackningsavfall 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat. 

Uppdateringar av lagstiftningen kommer att leda till en korrigering nedåt 
av de rapporterade materialåtervinningsgraderna 

47 I syfte att ta itu med de uppgiftsbrister som nämns i punkt 44 infördes genom 
2018 års uppdatering av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall striktare 
krav på beräkningen av materialåtervinningsgrader. Direktivet harmoniserade i 
synnerhet mätpunkten för återvunna mängder, i syfte att få fram mer korrekta och 
jämförbara uppgifter. Det innehåller även ytterligare krav som gäller kontroll av 
rapporterade uppgifter mot andra dataset och tillhandahållande av 
kvalitetskontrollrapporter. Experter som rådfrågats av revisionsrätten uppskattade att 
användningen av de nya beräkningsmetoderna skulle kunna leda till en minskning av 
de rapporterade materialåtervinningsgraderna på upp till tio procentenheter. Plastics 
Europe beräknade50 att EU:s materialåtervinningsgrad för plastförpackningar skulle 
kunna minska från 42 % (nuvarande rapporterad grad) till omkring 29 % (se figur 10). 
De nya reglerna för rapportering av de nya målen för 2025 och 2030 trädde i kraft i 
januari 2020, och de första rapporterna förväntas i juni 2022 (avser år 2020). 

                                                      
50 Plastics Europe: The Circular Economy for Plastics. A European Overview, december 2019. 
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48 På grund av den nya beräkningsmetoden kommer klyftan mellan de nuvarande 
materialåtervinningsgraderna för plastförpackningar och målen fram till 2025/2030 att 
öka kraftigt. Det krävs kraftfulla åtgärder för att nå de nya rättsligt bindande 
materialåtervinningsmålen. År 2015 uppskattade Extended Producer Responsibility 
Alliance (Expra) att den högsta teoretiskt möjliga materialåtervinningsgraden för plast 
låg på 60 %, vilket innebär att materialåtervinningsgraderna generellt sett bör vara 
lägre än så eftersom det inte är möjligt att samla in allt det som konsumenter 
slänger51. Materialåtervinningsgraderna för plastförpackningar förväntas öka i 
framtiden till följd av införandet av nya regler om utökat producentansvar (se 
punkt 37), utvecklingen av utökad och förbättrad infrastruktur för separat insamling, 
sortering och materialåtervinning samt den förväntade uppdateringen av de väsentliga 
kraven (se punkt 29). 

EU-finansiering för plastförpackningsavfall: infrastruktur och 
behandlingsalternativ 

EU finansierar infrastruktur för avfallshantering genom 
sammanhållningspolitiska instrument 

49 EU finansierar främst avfallshanteringsinfrastrukturer för insamling, sortering och 
behandling genom sammanhållningspolitiken. Det är inte möjligt att identifiera 
finansiering som enbart är relevant för hantering av plastavfall, men finansieringen 
bidrar generellt sett till att förbättra all avfallshantering och det leder till renare 
avfallsströmmar som är enklare att återvinna. Följande två stödåtgärder finansieras 
inom detta område: 

o Åtgärd 17 om hantering av hushållsavfall med avseende på minimering, sortering 
och materialåtervinning, som syftar till att främja behandlingsalternativ högre 
upp i avfallshierarkin (se figur 4) som på ett bättre sätt återspeglar ambitionerna 
att övergå till en mer cirkulär ekonomi. 

o Åtgärd 18 om hantering av hushållsavfall med avseende på mekanisk och 
biologisk behandling, värmebehandling, förbränning och deponering, som har 
fått ett något större anslag än åtgärd 17 – 55 % av de totala anslagen till 
åtgärderna 17 och 18 (se figur 11). 

                                                      
51 Expra: Analysis of Eurostat packaging recycling data - a study of the years 2006–2012, 

oktober 2015. 

http://www.expra.eu/uploads/downloads/20151015%20Analysis%20of%20Eurostat%20packaging%20recycling%20data%201%200%20with%20cover26.10.pdf
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50 Utgifterna för den nuvarande programperioden (2014–2020) är låga (1 miljard 
euro) jämfört med de medel som har budgeterats (4,4 miljarder euro). Vi beräknade 
att sammanlagt 30,5 % av de medel som budgeterades för åtgärd 17 hade använts, och 
16,5 % när det gäller åtgärd 18, den 31 december 2019. Ett antal faktorer förklarar den 
stora klyftan mellan anslag och utgifter, i synnerhet flaskhalsar när det gäller 
revideringar av medlemsstaternas avfallsplaner och annan nationell lagstiftning, 
behovet av att revidera godkända projekt, långvariga projektutvärderingar, förseningar 
inom offentliga upphandlingsförfaranden, brist på kapacitet att leda projekt hos lokala 
myndigheter och brist på samfinansiering52. 

                                                      
52 Eunomia: Study on investment needs in the waste sector and on the financing of municipal 

waste management in Member States, juni 2019. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d5f8355-bcad-11e9-9d01-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d5f8355-bcad-11e9-9d01-01aa75ed71a1
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Figur 11 – Medel från sammanhållningspolitiken som har budgeterats 
och använts 2014–2020 

 
Källa: Revisionsrätten på grundval av uppgifter som hämtades den 16 juni 2020 från 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/ och visar situationen den 31 december 2019. 
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Horisont 2020 skulle kunna förbättra plastförpackningars design och 
återvinningsbarhet 

51 Kommissionen rapporterar på sin webbplats att Horisont 2020, EU:s 
finansieringsprogram för forskning, tillhandahöll omkring 84,6 miljoner euro i 
nettobidrag från EU till plastrelaterade forskningsprojekt. EU:s utgifter för 
plastrelaterade projekt motsvarar 17 % av de totala Horisont 2020-medel som hade 
betalats ut i mars 2020. Figur 12 visar de huvudsakliga länder som deltar i sådana 
projekt, som vanligtvis är gränsöverskridande. 

Figur 12 – EU:s nettobidrag via Horisont 2020 per land för 
plastrelaterade projekt 

 
Källa: Revisionsrätten på grundval av uppgifter och karta från applikationen Sedia (Single Electronic Data 
Interchange Area). Uppgifterna hämtades den 16 mars 2020. 

52 Horisont 2020-projekt fokuserar mer på den övre delen av avfallshierarkin, i linje 
med EU:s mål för hanteringen av plastavfall53. Projekten omfattar forskning om 
alternativa polymerer, förbättrade materialåtervinningsmetoder och förbättrad 
design. Horisont 2020-projektens innovativa karaktär innebär dock att resultaten inte 

                                                      
53 Ibid. 
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på ett enkelt och direkt sätt kan reproduceras i stor skala för att ta itu med frågan om 
plastförpackningsavfall. 

Life-programmet finansierar sätt att hantera plastavfall 

53 Utöver sammanhållnings- och Horisont 2020-finansiering anslog Europeiska 
kommissionen 3,4 miljarder euro för perioden 2014–2020 till att skydda miljön och 
klimatet genom Life-fonden. Det finns inga uppdelade sifferuppgifter om finansiering 
kopplad till plastavfall och plastförpackningsavfall. Uppgifter från Life-projektets 
databas visar dock att Europeiska kommissionen finansierade 20 projekt med 
anknytning till plastavfall (finansieringsbeloppen anges inte). 

54 En studie som gjordes för kommissionen54 visar att Lifes 
finansieringsprioriteringar stöder uppnåendet av EU:s avfallspolitiska mål, främjar 
genomförandet av nya företags- och förbrukningsmodeller samt stöder 
resurseffektivitet och koncept kopplade till en cirkulär ekonomi. Liksom när det gäller 
Horisont 2020 är Lifes finansiering inriktad på den övre delen av avfallshierarkin (se 
figur 4). I samband med halvtidsutvärderingen av Life-programmet noterades det att 
kommissionen skulle kunna göra mer för att reproducera projekten och överföra 
lösningar och know-how från dem för att få till stånd en katalysatoreffekt. Därför är 
det inte sannolikt att projekten kommer att ha någon betydande kortsiktig inverkan på 
frågan om plastförpackningsavfall. 

Transport av plastförpackningsavfall 

Villkoren för att transportera plastavfall utomlands kommer att bli 
striktare 

55 Plastförpackningsavfall som inte behandlas i EU kan transporteras till tredjeländer 
för materialåtervinning. Striktare regler tillämpas på farligt avfall i enlighet med 
Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt 
omhändertagande av farligt avfall. I ramdirektiv 2008/98/EG om avfall anges att EU:s 
mål består i att bli självförsörjande i fråga om bortskaffande och återvinning av 
kommunalt avfall (vilket inbegriper majoriteten av det plastförpackningsavfall som är 
svårt att materialåtervinna). 

                                                      
54 Ibid. 
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56 Det mesta plastförpackningsavfallet har hittills ansetts vara icke-farligt för 
transportändamål och var därför uppfört på den ”gröna” avfallsförteckningen enligt 
EU:s förordning om transport av avfall. I maj 2019 kom parterna i Baselkonventionen 
överens om att enbart transport av försorterad, oförorenad och återvinningsbar plast 
som inte innehåller något material som inte kan återvinnas och som har förberetts för 
omedelbar, miljövänlig återvinning betraktas som icke-farligt (den ”gröna” 
avfallsförteckningen). Denna ändring kommer att träda i kraft den 1 januari 2021. 

Exporten av plastavfall och plastförpackningsavfall minskar 

57 Exporten av plastavfall utanför EU har minskat, särskilt under de senaste tre åren. 
Figuren nedan visar de huvudsakliga medlemsstater som exporterade plastavfall för 
materialåtervinning utanför EU under perioden 2010–2019. 

Figur 13 – Huvudsakliga EU-länder som exporterar plastavfall utanför EU 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat – Comext-statistik om internationell 
varuhandel. 

58 Exporten av både plastavfall och plastförpackningsavfall minskade 2017 i absoluta 
tal. Förpackningsavfall utgör en allt större andel av det plastavfall som exporteras 
utanför EU: 75 % 2017, jämfört med 43 % 2012 (se figur 14). Det tyder på att EU:s 
medlemsstater är mycket beroende av materialåtervinning utanför EU för att hantera 
plastförpackningsavfallet. Denna utveckling bör ses mot bakgrund av de utmaningar 
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som hör samman med att ta fram infrastruktur för avfallshantering (se punkt 50), 
däribland att få ut ny teknik på marknaden i stor skala (t.ex. kemisk återvinning), och 
ökande påtryckningar från allmänhet och lagstiftning för att ta itu med frågan om 
plastavfall. 

Figur 14 – Andel exporter av plastförpackningsavfall av det totala 
plastavfall som exporteras utanför EU 

 
Källa: Revisionsrätten på grundval av uppgifter om export av plastförpackningsavfall som hämtats från 
Eurostats databas om förpackningsavfall per avfallshanteringsverksamhet och avfallsflöde och uppgifter 
om export av plastavfall från Eurostats Comext-databas om internationell varuhandel. 

Transporterat plastförpackningsavfall står för en tredjedel av EU:s 
rapporterade materialåtervinningsgrad 

59 Plastförpackningsavfall kan transporteras utanför EU för 
materialåtervinningsändamål. Exportörer måste visa att behandlingen av avfallet sker 
under förhållanden som i stort sett motsvarar dem i EU55. Medlemsstater har utnyttjat 
denna möjlighet för att transportera betydande mängder plastavfall till utlandet, och i 
synnerhet till Asien (se tabell 2). Enligt Plastics Europes uppgifter transporterade EU 
2018 6,5 % av allt insamlat plastavfall utomlands. Det motsvarar 20,2 % av det 
plastavfall som skickades till återvinningsanläggningar. Transporter för 
materialåtervinning utanför EU står för mellan 27 % och 30 % av den rapporterade 
materialåtervinningen av plastförpackningsavfall under perioden 2012–201756. Det 

                                                      
55 Ramdirektivet om avfall. 

56 På grundval av uppgifter från Eurostat. 
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visar att transport för materialåtervinning utanför EU spelar en betydande roll för att 
nå materialåtervinningsmålen för plastförpackningar. 

Tabell 2 – EU:s export av plastavfall  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Plastavfall som exporteras 
utanför EU (miljoner ton) 3,37 3,37 3,36 2,84 3,30 3,08 3,12 2,55 1,93 1,72 

De tio främsta destinationerna i 
Asien (% av totala EU-exporter) 95 % 96 % 95 % 94 % 95 % 95 % 94 % 91 % 86 % 83 % 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat – Comext-statistik om internationell 
varuhandel. 

60 EU:s aktörer måste erhålla dokumentation som intygar att behandlingen 
(inbegripet materialåtervinningen) av plastförpackningsavfall i ett tredjeland sker i 
enlighet med standarder som i stort sett är likvärdiga EU:s standarder. Europeiska 
miljöbyrån konstaterar dock att behandling i tredjeländer ofta orsakar större 
belastning på miljön i form av föroreningar, koldioxidutsläpp och plastläckage i miljön 
jämfört med behandling och materialåtervinning i EU. Kontrollen av efterlevnaden av 
EU:s standarder för behandling av plastavfall i tredjeländer är ofta inte tillräcklig för att 
säkerställa att EU:s standarder respekteras57. Medlemsstaternas nationella 
myndigheter har inga kontrollbefogenheter i tredjeländer, och organisationer för 
utökat producentansvar (som bär ansvaret för hantering av plastförpackningsavfall) 
genomför sällan kontroller på plats. Detta innebär att tillförlitligheten är låg när det 
gäller materialåtervinning utanför EU och att det finns en betydande risk för olaglig 
verksamhet. 

61 Uppdateringen 2018 av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall och 
tillhörande genomföranderegler58 kräver att medlemsstaterna i 
kvalitetskontrollrapporten beskriver de specifika övervaknings- och kontrollåtgärder 
som har vidtagits för att säkerställa att exportörer av plastförpackningsavfall efterlever 
skyldigheten rörande behandling under förhållanden som i stort sett är likvärdiga. 

                                                      
57 Europeiska miljöbyrån. Plastic waste trade and the environment, oktober 2019. 

58 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/665 av den 17 april 2019. 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-reports/plastics-waste-trade-and-the-environment
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0665&from=GA
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Kinas förbud mot import av plastavfall ledde till förändringar när det 
gäller destinationer för export från EU:s medlemsstater 

62 Kina (inklusive Hongkong) var den främsta destinationen för export av EU:s 
plastavfall före 2018, och tog emot 77 % (2,4 miljoner ton) av EU:s totala exporterade 
plastavfall 2016. I juli 2017 offentliggjorde Kina ett förbud mot import av plastavfall, 
som trädde i kraft i början av 2018. Efter förbudet minskade exporterna till Kina 
snabbt, och destinationsländerna för EU:s plastavfall diversifierades (se figur 15). 
Importen av plastavfall från EU ökade kraftigt i andra asiatiska länder mellan 2016 och 
2018: I Thailand var ökningen åttafaldig, i Turkiet sjufaldig, i Taiwan femfaldig och i 
Indonesien trefaldig. Till följd av detta införde fler länder restriktioner för import av 
plastavfall. Enligt uppgifter för 2019 var Turkiet och Malaysia de huvudsakliga asiatiska 
destinationerna för export av plastförpackningsavfall. 

Figur 15 – Huvudsakliga asiatiska destinationsländer för EU:s plastavfall 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat – Comext-statistik om internationell 
varuhandel. 

63 Kinas förbud intensifierade den ökande transporten av plastavfall inom EU (se 
figur 16). Dessa förändringar kan bero på att avfallet skickas till tillgänglig infrastruktur 
inom EU (materialåtervinnings-, förbrännings och deponeringskapacitet) eller på att 
andra transitvägar används i samband med export av plastavfall utanför EU. 
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Figur 16 – Utveckling av handeln med plastavfall inom och utanför EU 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat – Comext-statistik om internationell 
varuhandel. 

64 I vissa medlemsstater har importen av plastavfall ökat kraftigt mellan 2016 och 
2019. I Slovenien låg ökningen på 68 %, i Polen på 30 %, i Tjeckien på 26 %, i Spanien 
på 25 % och i Nederländerna och Frankrike på omkring 20 %. I figur 17 ges en översikt 
över de huvudsakliga destinationerna för plastavfall inom EU. Det kan även vara så att 
importerande medlemsstater enbart är transitplatser (se fallet med Green Tuscany i 
ruta 3). 

65 Den utmaning som Kinas förbud för med sig ökar pressen på medlemsstaternas 
kapacitet att hantera plastförpackningsavfallet. Kommissionen uppskattar att det i EU 
finns anläggningar som kan materialåtervinna hälften av det totala plastavfallet59. Det 
finns inga uppgifter om kapacitet att sortera, förbränna och deponera plastavfall. 

                                                      
59 Europeiska kommissionen: arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer 
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Figur 17 – Huvudsakliga destinationsländer för handeln med plastavfall 
inom EU 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat – Comext-statistik om internationell 
varuhandel. 
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återvunnen, men som kommer att omklassificeras som ej återvunnen till följd av 
de ändrade rapporteringskraven, 

o den ökning av mängden återvunnet plastförpackningsavfall som krävs för att nå 
de rättsligt bindande målen 2025 och 2030. 
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Olaglig handel med plastförpackningsavfall: miljöbrott 

67 Miljöbrott är handlingar som strider mot miljölagstiftning eller riskerar att orsaka 
betydande skador hos antingen miljön och/eller människor. EU:s antagna 
direktiv 2008/99/EG om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser kräver 
att medlemsstaterna behandlar miljöbrott som straffbara gärningar. De främsta 
områdena inom miljöbrott inbegriper bland annat olaglig transport och dumpning av 
avfall. 

Olagligt bortskaffande av plastavfall är ett allvarligt och komplext brott 

68 Miljöbrott, däribland att olagligen transportera och släppa ut plastavfall, har en 
väsentlig inverkan på miljön, vilda djur och växter och människors hälsa, och leder till 
betydande ekonomiska förluster. I en kommissionsrapport från 2013 konstateras det 
att olagligt bortskaffande av avfall och otillräckliga avfallsanläggningar ledde till 
förlorade möjligheter till ekonomisk tillväxt och hot mot miljön60. Olagligt 
bortskaffande av avfall är kopplat till organiserad brottslighet61 och penningtvätt, och 
är en av de mest lukrativa illegala marknaderna i världen i klass med människohandel 
och olaglig handel med narkotika och skjutvapen på grund av de små riskerna för 
lagföring och låga böter62. Europols hotbildsbedömning avseende grov och organiserad 
brottslighet från 2013 och 2017 flaggar för att denna typ av brottslighet är ett 
betydande hot och ett centralt fokusområde inom Europols arbete, vilket innefattar att 
samordna medlemsstaternas åtgärder (se ruta 3). 

69 I en rapport från rådet om miljöbrott63 anges att den nuvarande andelen 
upptäcka och lagförda avfallsrelaterade brott är liten. Uppskattningsvis är andelen 
mycket lägre64 än för andra brottstyper samtidigt som påföljderna varken är 
proportionerliga eller avskräckande eftersom de ofta är mindre omfattande än 

                                                      
60 Europeiska kommissionen: Rapport om genomförandet av EU:s lagstiftning om 

avfallshantering, COM (2013) 006 final, 17 januari 2013. 

61 WasteForce-projektet: Waste Crime Alerts. 

62 ”European Union Action to Fight Environmental Crime” (EFFACE): Environmental crime and 
the EU. Synthesis of the Research Project ”European Union Action to Fight Environmental 
Crime” (EFFACE), mars 2016. 

63 Europeiska unionens råd: Slutrapport om den åttonde omgången av ömsesidiga 
utvärderingar om miljöbrott – information och diskussion i rådet, 15 november 2019. 

64 Det europeiska nätverket för miljöåklagare: Environmental prosecution report tackling 
environmental crime in Europe, mars 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0006:FIN:SV:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0006:FIN:SV:PDF
https://www.wasteforceproject.eu/category/news/
http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.pdf
http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.pdf
http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.pdf
http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/sv/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/sv/pdf
https://www.environmentalprosecutors.eu/sites/default/files/document/Cap%20and%20Gap%20report_FINAL_Print.pdf
https://www.environmentalprosecutors.eu/sites/default/files/document/Cap%20and%20Gap%20report_FINAL_Print.pdf
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vinsterna från den olagliga verksamheten65. Transportkedjans komplexitet kan göra 
det svårt att lagföra de parter som är inblandade och att bevisa att de kände till det 
olagliga bortskaffandet av avfallet. Avfallet kan förflyttas mellan olika aktörer flera 
gånger i flera olika länder innan det bortskaffas på olaglig väg, samtidigt som den 
första aktör som inledde avfallsflödet mottar dokument som styrker att 
plastförpackningsavfallet materialåtervinns. Figuren i ruta 3 visar ett teoretiskt 
exempel på hur internationell olaglig handel med plastförpackningsavfall kan 
genomföras i syfte att komplettera de verkliga fall som upptäcktes i samband med 
Europols operation ”Green Tuscany”. 

Ruta 3 

Olaglig handel med plastförpackningsavfall 

Teoretiskt olagligt avfallsflöde 

 
Källa: Revisionsrätten. 

Operation ”Green Tuscany” 

År 2019 häktades 96 personer som en del av operation ”Green Tuscany”, ett 
samarbete mellan italienska och slovenska brottsbekämpande myndigheter som 
samordnades av Europol. De 96 personerna ingick i en brottsorganisation som 
olagligen transporterade plastavfall från Italien till Kina via Slovenien. Slovenska 
företag lämnade dokument till italienska företag som styrkte att avfallet 
materialåtervanns innan det transporterades till Kina. Under operationen 
upptäckes 560 olagliga transporter av plastavfall till ett totalt värde av 8 miljoner 
euro. 
Källa: Europol. 

                                                      
65 Countering WEEE Illegal Trade Project: Summary Report, 30 augusti 2015. 

Mäklare I Mäklare II

Får i uppdrag att 
bortskaffa avfallet

Intygar att avfallet 
materialåtervinns

I verkligheten 
deponeras avfallet i 
en olaglig deponi 
nära ett bostads-
område

Åtar sig att säkerställa att 
materialåtervinningen av 
avfallet sker under 
”liknande” förhållanden

Transportör Transportföretag

Ett land i AsienHamn i medlemsstat BFöretag i medlemsstat A

http://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/08/CWIT-Final-Summary1.pdf
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Plastavfall är en av de främsta varor som transporteras olagligt 

70 Impel, EU:s miljömyndighetsnätverk för genomförande och upprätthållande av 
miljölagstiftning, uppskattade 2011 att olaglig handel med avfall motsvarar omkring 
20 % av alla avfallstransporter i EU66. Världstullorganisationen (WCO) lanserade 2009 
operation Demeter, ett gemensamt globalt initiativ inriktat på olagliga 
avfallstransporter. Det har genomförts flera gånger. Operation Demeters senaste 
resultat67 bekräftar att plastavfall är en av de huvudsakliga typerna av avfall som 
transporteras olagligt (jämte avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och 
elektronisk utrustning), och utgör omkring 23 % av de sammanlagda varor som 
beslagtogs. 

71 År 2017 uppskattade BlockWaste68 att i genomsnitt 13 % av allt icke-farligt avfall 
försvinner från EU:s lagliga avfallsmarknad varje år. När det gäller farligt avfall stiger 
denna procentandel till 33 % (se figur 18 nedan för uppgifter per medlemsstat). 
Majoriteten av plastförpackningsavfallet har hittills ansetts vara icke-farligt. De senaste 
ändringarna av Baselkonventionen innebär att de flesta av de nuvarande transporterna 
av plastförpackningsavfall från och med 2021 kommer att jämställas med farligt avfall. 
Det kommer därför att omfattas av ett förbud mot export till länder som inte är 
medlemmar i OECD. Detta i kombination med den bristande kapaciteten att behandla 
plastförpackningsavfall i EU ökar risken för att det bortskaffas på olaglig väg, både 
inom EU:s gränser och när det transporteras till tredjeländer. 

                                                      
66 EnviCrimeNet: Report on Environmental Crime, 27 maj 2016. 

67 Operation Demeter 2019. 

68 BlockWaste-projektet: An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the 
EU, 31 oktober 2017 (forskningsprojekt som samfinansieras av EU:s fond för inre säkerhet). 

http://www.envicrimenet.eu/images/docs/envicrimenet%20report%20on%20environmental%20crime.pdf
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/december/customs-successfully-target-environmentally-sensitive-goods-during-operation-demeter-v.aspx
https://drive.google.com/file/d/0B_z0dJCe4UmYS1ZVSHBrUnAzZmF5WjlDUDBUZHJUSkNDY2Y0/view
https://drive.google.com/file/d/0B_z0dJCe4UmYS1ZVSHBrUnAzZmF5WjlDUDBUZHJUSkNDY2Y0/view
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Figur 18 – Uppskattad andel farligt avfall som försvinner från den lagliga 
marknaden 

 
© BlockWastes EU-finansierade projekt. 

EU:s rättsliga ram för att bekämpa avfallsbrott kännetecknas av brister 

72 Med anledning av detta växande problem antog EU 2008 direktiv 2008/99/EG om 
skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Direktivet kräver att 
medlemsstaterna behandlar verksamheter som strider mot EU:s miljölagstiftning som 
straffbara gärningar och säkerställer att de kan bli föremål för effektiva, proportionella 
och avskräckande påföljder. Sådana verksamheter inbegriper att samla in, transportera 
(inbegripet olagliga transporter), återvinna eller bortskaffa avfall på ett sätt som kan 
skada miljön eller människor. Alla aktörer i värdekedjan skulle kunna bli föremål för 
sådana åtgärder: från den enhet som genererar avfallet till handlare, mäklare, 
transportaktörer och destinationens aktörer. Direktivet ses för närvarande över. 
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73 I en rapport från European Union Action to Fight Environmental Crime (EFFACE)69 
identifieras framför allt följande problem som begränsar miljöbrottsdirektivets 
ändamålsenlighet och följaktligen försvårar kampen mot olaglig handel med avfall, 
däribland olaglig handel med plastförpackningsavfall: 

o Bristen på uppgifter om förorenade platser liksom om påföljder och lagföring. 

o Svårigheten att bedöma vilka handlingar som utgör miljöbrott på grund av 
osäkerhet om rättsläget, exempelvis definitionen av avfall kontra avfall som 
upphört att vara avfall. 

o Misslyckandet att genom EU:s rättsakter ta itu med brottsorganisationers ökande 
delaktighet i miljöbrott, som sedermera kopplas till andra brott såsom 
penningtvätt (definitionen av förbrott i direktivet om bekämpande av 
penningtvätt70 har sedan dess uppdaterats för att omfatta miljöbrott). 

o Avsaknaden av harmoniserade EU-regler om de olika typerna av påföljder 
(administrativa, straffrättsliga och civilrättsliga). 

o Avsaknaden av specialiserade polisstyrkor, åklagarmyndigheter och domare som 
hanterar miljöbrott. 

                                                      
69 ”European Union Action to Fight Environmental Crime” (EFFACE): Environmental crime and 

the EU. Synthesis of the Research Project ”European Union Action to Fight Environmental 
Crime” (EFFACE), mars 2016. 

70 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1673 av den 23 oktober 2018 om 
bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser. 

http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.pdf
http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.pdf
http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.pdf
http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.pdf
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Översikt över möjligheter, brister, 
utmaningar och risker 
74 Samtliga medlemsstater har rapporterat att de har uppnått 
materialåtervinningsmålet för plastförpackningar 2008 på 22,5 %. De skillnader när det 
gäller metoder för uppgiftsinsamling och uppgiftsrapportering som möjliggörs av den 
rättsliga ramen har lett till stora variationer bland medlemsstaternas rapporterade 
materialåtervinningsnivåer och gör att uppgifterna är mindre tillförlitliga. Det har 
konstaterats betydande brister i utformning, genomförande och genomdrivande av 
lagstiftning och regelverk som är tillämpliga på plastförpackningsavfall. 
Plastförpackningar är fortfarande den enda typ av plastavfall som omfattas av ett 
bindande återvinningsmål. Andra sektorer som genererar plastavfall omfattas av 
bredare avfallshanteringsmål, men har ännu inte tagit fram särskilda strategier eller 
fastställt specifika mål för hanteringen av plastavfall. Kommissionen kommer inom kort 
att se över avfallslagstiftningen inom vissa av dessa sektorer (t.ex. fordonsindustrin 
och byggindustrin). 

75 EU har fastställt utmanande nya mål för materialåtervinning av 
plastförpackningar 2025 (50 %) och 2030 (55 %) som medlemsstaterna ska nå. EU har 
även fastställt striktare regler för hur materialåtervinningen ska mätas när 
medlemsstaternas materialåtervinningsgrader för plastförpackningar beräknas. Det 
bör ge en korrektare bild av den faktiska materialåtervinningsgraden för 
plastförpackningar. Till följd av detta förväntas dock EU:s rapporterade 
materialåtervinningsgrad för plastförpackningar minska. Kommissionen välkomnar att 
uppgifternas korrekthet sannolikt kommer att förbättras, och framhåller att alla 
medlemsstater och ekonomiska aktörer i hela värdekedjan måste vidta samordnade 
åtgärder om EU ska lyckas nästan fördubbla den mängd plastförpackningsavfall som 
materialåtervinns senast 2030. Om dessa mål uppnås skulle det utgöra ett betydande 
steg mot att nå EU:s mål rörande den cirkulära ekonomin och stärka EU:s ställning som 
global ledare inom materialåtervinning av plastförpackningar. Denna översikt lyfter 
fram vissa möjligheter, brister, utmaningar och risker som är förknippade med EU:s 
åtgärder för att ta itu med plastavfall. 

Möjligheter 

76 EU:s rapporteringssystem för materialåtervinning av plastförpackningsavfall har 
stärkts och harmoniserats, vilket ger potential för ett ökat förtroende för systemet. 
Stärkta regler om separat insamling och utökat producentansvar bör leda till 
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återvinningsbara material av högre kvalitet och i större kvantitet. Strukturering av 
avgifter inom systemen för utökat producentansvar ger möjlighet att främja 
återvinningsbara förpackningar och stärker ett av de främsta verktyg som 
medlemsstaterna kan använda för att nå de nya målen samt skickar en tydlig signal till 
marknaden om att främja återvinningsbarhet. Potentiella nya, stärkta och verkställbara 
väsentliga krav skulle kunna leda till bättre förpackningsdesign för återvinningsbarhet 
och ge incitament till att nå ännu högre i avfallshierarkin genom att ge incitament till 
återanvändning. EU:s forskningsfinansiering kan främja alla dessa insatser. Ytterligare 
utveckling av återvinningsindustrin och marknadens anpassning till striktare principer 
om cirkularitet, i synnerhet genom att integrera återvunnen plast i nya produkter, 
skulle kunna leda till nya arbetstillfällen och ge EU:s företag ett försprång inom vissa 
sektorer. 

Brister 

77 Plastförpackningsavfall är den största enskilda plastavfallsströmmen (61 % av allt 
plastavfall) och omfattas av ambitiösa EU-mål för materialåtervinning av plast. 
Liknande mål för hantering av plastavfall har inte fastställts för någon av de övriga 
huvudsakliga plastavfallsströmmarna (jordbruk, bygg, elektrisk och elektronisk 
utrustning samt fordonsindustrin), trots att de tillsammans genererar 22 % av allt 
plastavfall i EU. EU:s stärkta och striktare rapporteringssystem för materialåtervinning 
av plastförpackningar förväntas leda till en korrigering nedåt av EU:s genomsnittliga 
rapporterade materialåtervinningsgrad för plastförpackningar, från 41 % (2017) ända 
ner till 32–29 %. Dessa nya siffror visar på den stora klyftan mellan EU:s nuvarande 
materialåtervinningsnivå och målet 2025 (50 %). 

Utmaningar 

78 En kraftig ökning av EU:s genomsnittliga materialåtervinningsgrad för 
plastförpackningar under de kommande tio åren i kombination med behovet av att öka 
användningen av återvunnet material i nya produkter är en tydlig utmaning. Det 
kommer att vara en än större utmaning för de medlemsstater som för närvarande 
ligger under EU:s genomsnittliga materialåtervinningsgrad för plastförpackningar (se 
figur 7). Utmaningen som består i att öka materialåtervinningskapaciteten i Europa är 
än mer omfattande om man tar hänsyn till att den nya Baselkonventionen träder i 
kraft 2021. Det kommer att försvåra exporten av plastförpackningsavfall till 
tredjeländer, som stod för en tredjedel av EU:s rapporterade materialåtervinningsgrad 
för plastförpackningsavfall 2017, och öka trycket på EU:s 
materialåtervinningskapacitet. 



 52 

 

Risker 

79 Med tanke på de utmaningar och brister som beskrivs ovan finns det risk för att 
vissa medlemsstater inte når EU:s nya materialåtervinningsmål för plastförpackningar 
och att EU:s övergripande mål därmed heller inte nås. Det förväntat ökande trycket på 
EU:s materialåtervinningskapacitet för plast kommer att sammanfalla med en sannolik 
minskning av avfallstransporterna utanför EU, vilket är en viktig marknad för 
plastavfallsöverskott. Det riskerar att leda till en ökning av avfallsbrottsligheten och 
olagliga transporter, vilket kan förvärras av brister i EU:s nuvarande rättsliga ram för 
skydd av miljön genom straffrättsliga bestämmelser. 

80 EU:s ambition att förbättra materialåtervinningen av plastförpackningar speglar 
omfattningen av den miljöutmaning som plast utgör. Ny lagstiftning och nya mål för 
plastförpackningsavfall visar på EU:s och medlemsstaternas åtaganden att anslå 
resurser, ibland betydande sådana, för att ta itu med den utmaning som plastavfall 
utgör. Det krävs samordnade åtgärder från alla aktörer i värdekedjan för att ta itu med 
dessa utmaningar. 

 

Denna översikt antogs av revisionsrättens avdelning I, med ledamoten Samo Jereb som 
ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 9 september 2020. 

 För revisionsrätten 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 ordförande 
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Akronymer, förkortningar och 
förklaringar 
CEN: Europeiska standardiseringskommittén. 

EFFACE: European Union Action to Fight Environmental Crime – ett forskningsprojekt 
om miljöbrott. 

E-GAR: Guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos. 

Expra: Extended Producer Responsibility Alliance. 

FN: Förenta nationerna. 

Horisont 2020: Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation. 

Impel: Europeiska unionens nätverk för genomförande och upprätthållande av 
miljölagstiftningen. 

OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. 

PET: polyetentereftalat. 

WEEE: avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. 
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Ordlista 
avfall som upphört att vara avfall: enligt ramdirektiv 98/2008/EG om avfall upphör 
vissa fastställda typer av avfall att vara avfall när de har genomgått materialåtervinning 
(inbegripet återvinning) och uppfyller specifika kriterier som kommissionen fastställt 
för specifika material. 

återanvändning (av fordon): varje förfarande genom vilket komponenter från uttjänta 
fordon används i samma syfte som de är utformade för (direktivet om uttjänta fordon, 
artikel 2.6). 

återvinning: alla verksamheter som förtecknas i bilaga IIB i avfallsdirektivet 
(74/442/EEG); det är en bred definition som omfattar 13 olika verksamheter, i 
synnerhet materialåtervinning av metaller och regenerering av syror och baser. 

Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt 
omhändertagande av farligt avfall (Baselkonventionen): ett multilateralt miljöavtal 
för att skydda människors hälsa och miljön mot de negativa effekterna av generering, 
gränsöverskridande transporter och hantering av farligt avfall och annat avfall; enligt 
konventionen förbjuds export av farligt avfall och vissa andra ”[a]vfallskategorier som 
fordrar speciell behandling” (i synnerhet hushållsavfall och, från och med 2021, 
plastavfall som är svårt att materialåtervinna) till länder som inte är medlemmar i 
OECD; avfallsexport till länder som inte är medlemmar i OECD tillåts enbart under vissa 
förutsättningar, däribland krav på förhandsgodkännande från destinations- och 
transitländer. 

den ”gröna” avfallsförteckningen: i EU:s förordning om transport av avfall är avfall på 
den ”gröna” avfallsförteckningen de avfall som förtecknas i bilagorna III, IIIA och IIIB i 
förordningen; dessa typer av avfall kräver i princip inte förhandsgodkännande från 
berörda länder för att de ska få transporteras. 

farligt avfall: avfall som utgör ett väsentligt eller potentiellt hot mot folkhälsan eller 
miljön; det kan inte bortskaffas med enkla medel, som andra biprodukter av vårt 
vardagsliv. 

grön strukturering: process varigenom det ekonomiska bidrag som betalas av 
förpackningsproducenten till ett system för utökat producentansvar anpassas för 
produkter eller produktgrupper på grundval av faktorer såsom återvinningsbarhet, 
återanvändningsbarhet och förekomst av farliga ämnen. 
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kemisk återvinning: ett begrepp som används för att beskriva innovativ teknik där 
plastavfall efter konsumentledet omvandlas till kemikalier; dessa används som 
råmaterial som kan producera nyliknande polymerer för att tillverka nya 
plastprodukter. 

lakvatten: en vätska som har löst upp eller fört med sig miljöskadliga ämnen som kan 
komma ut i miljön; det används oftast i samband med deponering av rötbart avfall och 
industriavfall. 

livscykelanalys: en metod för att bedöma miljöpåverkan kopplad till alla faser i 
livscykeln för en kommersiell produkt, process eller tjänst. 

miljöbrott: typ av brottslighet som inbegriper olaglig transport och olagligt 
bortskaffande av avfall, olagliga utsläpp av ämnen till luft, vatten eller mark, olaglig 
handel med vilda djur och växter samt olaglig handel med ozonnedbrytande ämnen. 

miljöhandlingsprogram: ett allmänt flerårigt politiskt ramverk för EU:s miljöpolitik; de 
viktigaste miljömålen på medellång och lång sikt fastställs i miljöhandlingsprogrammet 
och en grundläggande strategi anges, däribland konkreta åtgärder om så krävs. 

plast: ett brett spektrum av syntetiska och semisyntetiska organiska föreningar som är 
formbara och således kan formas till fasta föremål; plast är vanligtvis organiska 
polymerer med hög molekylmassa och innehåller ofta andra ämnen (tillsatser); de är 
vanligtvis syntetiska och utvinns oftast från petrokemikalier, men en mängd varianter 
tillverkas av förnybara material såsom polymjölksyra från majs eller cellulosa från 
bomullslinters. 

polyetentereftalat (PET): den vanligaste termoplastiska polymerhartsen i 
polyesterfamiljen som används i fibrer i kläder och behållare för vätskor och livsmedel. 

polymer: en molekyl vars struktur består av många upprepade enheter, vilket ger 
upphov till en hög relativ molekylmassa och tillhörande egenskaper (t.ex. hållbarhet 
och viskoelasticitet). 

principen att förorenaren betalar: idén att den person eller organisation som orsakar 
föroreningen ska betala för att kompensera för skadan. 

retursystem: tilläggsavgift på en produkt vid köp och återbetalning när den 
återlämnas; systemet syftar till att begränsa föroreningar av olika slag genom att skapa 
incitament till att återlämna en produkt. 

utökat producentansvar: enligt detta begrepp är företag som producerar en produkt 
även ansvariga för hanteringen av den i slutet av livscykeln och när den blir till avfall. 
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Waste Crime Alerts (underrättelser om avfallsbrott): WasteForce-projektet 
offentliggör regelbundet rapporter som analyserar de avfallsbrott som figurerar i 
media; plastavfallsbrott är en av de främsta brottstyper som har identifierats; i 
underrättelserna anges även om brottsorganisationer är delaktiga. 
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Revisionsrättens team 
Revisionsrättens översikt – EU:s åtgärder för att hantera frågan om plastavfall 

Denna översikt har antagits av revisionsrättens avdelning I hållbar användning av 
naturresurser, där ledamoten Samo Jereb är ordförande. Arbetet leddes av 
ordföranden, med stöd av Kathrine Henderson (kanslichef), Jerneja Vrabič (attaché), 
Michael Bain (förstechef), Nicholas Edwards (uppgiftsansvarig) och Lucia Roşca 
(biträdande uppgiftsansvarig) samt Joanna Kokot, Paolo Braz och Marika Meisenzahl 
(revisorer).  

 

Med anledning av covid-19-pandemin och de strikta åtgärderna för att begränsa 
smittspridningen har vi inte kunnat fotografera granskningsteamet. 
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EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN
12, rue Alcide De Gasperi
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LUXEMBURG

Tfn +352 4398-1

Frågor: eca.europa.eu/sv/Pages/ContactForm.aspx
Webbplats: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

I denna översikt undersöks EU:s sätt att hantera 
det växande problemet med plastavfall, 
med fokus på plastförpackningsavfall. I EU:s 
plaststrategi från 2018 föreslås åtgärder 
som syftar till att förbättra plastprodukters 
återvinningsbarhet, insamling, sortering, 
materialåtervinning och innehåll av återvunnet 
material. I det reviderade direktivet om 
förpackningar och förpackningsavfall 
fastställdes nya mål för materialåtervinning 
av plastförpackningar som ska uppnås 2025 
(50 %) och 2030 (55 %). Nya och striktare 
rapporteringsregler kommer sannolikt 
att leda till att den genomsnittliga 
rapporterade materialåtervinningsgraden för 
plastförpackningar i EU minskar. Även när det 
gäller plastförpackningar, den mest utvecklade 
delen av plaststrategin, kommer samordnade 
åtgärder från berörda parters sida krävas på 
EU- och medlemsstatsnivå för att överbrygga 
den avsevärda klyftan mellan den nuvarande 
materialåtervinningsgraden och den nivå som 
måste uppnås inom bara fem–tio år. 
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