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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. udkast til bekendtgørelse om forbud mod visse
engangsplastprodukter og krav om mærkning af visse andre engangsplastprodukter, J. nr.
2021-962
Miljøministeriet har den 19. februar sendt udkast til ovenstående bekendtgørelse i høring med frist
for bemærkninger den 31. marts 2021.
Bekendtgørelsen skal implementere forbud og krav om mærkning af blandt andet
engangsplastprodukter. Der er fx krav om mærkning af drikkebægre og forbud mod
engangsplastbestik og sugerør. Bekendtgørelsen vil således have stor betydning for en lang række
fødevareproducenter, som anvender disse produkttyper i dag.
Urimelig kort frist for virksomheder
Landbrug & Fødevarer støtter op om intentionen i det bagvedliggende direktiv og bekendtgørelsen
om at sikre mindre plast i naturen og et stop for unødigt plastforbrug.
Desværre er implementeringen af kravene stærkt kritisabel, idet virksomhederne ikke får
tilstrækkelig tid til at sikre efterlevelse af reglerne. Problemerne i implementeringen betyder, at
danske virksomheder - tre måneder før gennemførelsen af væsentlige dele af direktivet - fortsat
ikke kender de præcise regler. Det gælder dels Kommissionens vejledning, som er ni måneder
forsinket samt nærværende bekendtgørelsesudkast.
Fordi direktivet har stor betydning for hele forsyningskæden, er der behov for at kende reglerne
langt tidligere i processen. Landbrug & Fødevarer skal derfor anmode om, at ministeriet indfører en
dispensationsmulighed, som kan sikre virksomhederne en fair og ensartet overgangsperiode til de
nye regler.
Definition af drikkevarebeholdere bør præciseres
Landbrug & Fødevarer skal anmode om, at bekendtgørelsen bliver præciseret, så mærkningskravet
i § 6 alene gælder for takeaway drikkevarer (drikkebægre) og ikke produkter, som er påfyldt, og
forseglet af producenten (drikkevarebeholdere). Dette vil være i overensstemmelse med de
eksempler, som er nævnt i loven (L 179).
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Eksempler på de to typer emballager kan ses nedenfor:

Samtidig vil denne tolkning være på linje med den tyske emballagelovgivning (Verpackungsgesetz
1

artikel 3, pkt. 2) samt den tyske implementering af engangsplastdirektivets mærkningskrav
(Verordnung über die Beschaffenheit und Kennzeichnung von bestimmten
Einwegkunststoffprodukte, s. 19)2, som indeholder en klar sondring mellem et drikkebæger og en
drikkevarebeholder.
Landbrug & Fødevarer skal således anmode om, at Bekendtgørelsen bliver præciseret, så
mærkningskravet i § 6 alene gælder for de emballagetyper, som i L 179 (s. 51)3 er anført som
eksempler på drikkebægre, dvs. ”drikkebægre der anvendes i forbindelse med køb af takeaway
drikkevarer som juice, kaffe og smoothies mv.”, hvilket må forstås som emballager, der påfyldes på
salgsstedet med henblik på umiddelbar indtagelse og fortæring, og som ikke påføres en forsegling,
der kan sikre fødevarens holdbarhed. En sådan tilgang vil også afspejle Kommissionens test af
mærkningen, som kun er foretaget på emballager med denne anvendelse (Behavioural study on
the effective marking of single use plastic products, September 2020, s. 102).4
Man bør fra dansk side samtidig arbejde for, at ovenstående tilgang afspejles i Kommissionens
vejledning til engangsplastdirektivet for at undgå fragmentering af det indre marked.
Salg af eksisterende lagre efter 3. juli 2021
Det bør i vejledning og Q&A til virksomhederne præciseres, at en salgsemballage, der indeholder
en engangsplastske eller et engangsplastsugerør, kan sælges kan efter 3. juli 2021, hvis
salgsemballagen har været tilgængeliggjort før 3. juli 2021.
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Oversættelse af engangsplastdirektivet
Det bemærkes, at en række oversættelser af centrale begreber i den danske version af
engangsplastdirektivet kan skabe tvivl om fortolkningen af begreberne. Det drejer sig om de
engelske betegnelser ”cap, ”lid” og ”cover”, som er oversat til hhv. ”kapsel”, ”låg” og ”kapsel”.
Kommissionens udkast til vejledning til fortolkning af engangsplastdirektivet komplicerer billedet
yderligere, idet ”cap” beskrives som et låg, der beskytter drikkevaren under transport, ”lid” beskrives
som en film af aluminium eller plast, der kan afrives, men i andre tilfælde kan være et større, evt.
ikke-rundt, låg, mens et ”cover” beskrives som et løst påsat låg.

Hvis der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed.
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