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Vedr. anmodning om bidrag vedr. emballagedirektivet, MST Id nr. 3494527
I forbindelse med revisionen af emballagedirektivet har Miljøstyrelsen i regi af Forum for
emballageplastik anmodet Landbrug & Fødevarer om bidrag senest den 13. august 2021.
Revisionen af emballagedirektivet har stor betydning for fødevarevirksomhederne, som har en
betydelig fødevareeksport til øvrige EU-lande. Dertil kommer, at virksomhederne i stigende grad
oplever barrierer og udfordringer på eksportmarkederne i EU, når det kommer til krav til emballage.
En række af virksomhederne har også konkrete eksempler på uhensigtsmæssigheder, som vi
gerne deler, hvis der er behov herfor.
Helt grundlæggende er det Landbrug & Fødevarers opfattelse, at det indre marked for emballerede
fødevarer bliver forstyrret ved, at nationalstater i stigende grad stiller særkrav til mærkning og/eller
emballagesammensætning. Dette er en væsentlig problemstilling, som bør håndteres i revisionen.
Landbrug & Fødevarer ser meget gerne, at man fra dansk side fokuserer på nedenstående fem
områder i udarbejdelsen af det danske mandat:
1.

Ensartet tidsmæssig implementering

Den nationale implementering af direktiver med længere tidsfrister kan give udfordringer, idet
forskellige implementeringsfrister forstyrrer det indre marked, særligt for emballage og plasttyper,
som gerne skulle kunne bevæge sig frit. Der er derfor behov for, at direktivet i langt højere grad
sikrer en mere ensartet tidsmæssig implementering af krav og regler.
2.

Harmonisering af mærkning

Det bør sikres, at en harmonisering af materialemærkning samt at mærkning af emballage spiller
bedre sammen med affaldsstrukturerne, og at man i langt højere grad end i dag sikrer varernes frie
bevægelighed. Mangel på en klar harmonisering af mærkningsreglerne har i praksis vist sig at
medføre udfordringer, fx ifm. Italiens implementering af emballagedirektivet, som efter Landbrug &
Fødevarers opfattelse begrænser varernes frie bevægelighed.
En harmoniseret mærkningsordning for affaldssortering bør være frivillig at bruge for virksomheder.
Ordningen bør alene omfatte grafiske illustrationer og lign. (piktogrammer) eller på anden vis være
sprogneutral, hvis den skal kunne anvendes på emballager, der markedsføres i flere EU-markeder
med forskellige EU-sprog. SUP direktivet er et eksempel på, hvordan det ikke bør gøres. SUP
direktivet stiller – ud over et piktogram – således krav om mærkning på nationalsproget med
teksten ”Indeholder plastik”.
3.

Ingen nationale særkrav til emballagesammensætning

Lovgivningen bør i langt højere grad være med til at sikre, at der ikke stilles nationale særkrav til
emballagers udformning eller sammensætning. Det bør således sikres, at krav til emballagers
sammensætning eller udformning udelukkende kan ske som følge af fælles og klare EU-regler.
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4.

Genanvendelse

Krav til genanvendt indhold i emballager i den kommende revision af emballagedirektivet bør
gennemtænkes, så eventuelle krav giver mening i praksis. Særligt for fødevaregodkendt plast vil
genanvendelse være urealistiske for andre plasttyper end PET (vi leverer gerne argumentation
herfor).
Vi kan bakke op om en mere harmoniseret tilgang til definitionen af, hvad der er genanvendelig
emballage. Vi forstår at KOM (dvs. EUNOMIA) opererer med to modeller, hvor man i begge tilfælde
bevæger sig væk fra den nuværende baseline (design-for-recyclablity (DfR)). Vi bidrager gerne til
en yderligere drøftelse af de mulige modeller.
Genbrug af primæremballage: særligt for mejeriprodukter er der helt særlige udfordringer ift.
genbrug af primæremballager. Her bakker vi op om den Europæiske Mejeriforenings (EDA)
bemærkninger: ” Firstly, we would like to highlight that there must be no compromises on food
safety and on the constant availability of food products for consumers, especially when it comes to
the products of the widest consumption such as dairy products, and basic foods such as milk. In
addition to the initial investments required to establish reuse systems and shift towards certain
reusable packaging types, it is key to underline that for dairy this would be delicate from an hygienic
perspective, as milk products are microbiologically sensitive and organic residues like fat and
proteins may be difficult to remove. Disinfection can be realised by a broad range of substances
with different properties regarding killing effectiveness, stability in aqueous solutions,
biodegradability and material corrosivity. Cleaning of fat and proteins’ residues require aqueous
solutions assembled case-by-case. Moreover, their solubility can be influenced by pH, temperature,
dissolved salts (water hardness) and added compounds, detergents and sanitisers (from: FDM
BREF: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/202001/JRC118627_FDM_Bref_2019_published.pdf, pp. 347-348.) In this context, every decision on
packaging reuse regarding dairy products must necessarily be subordinated to the acquisition of
scientific data, which in our knowledge are not available today, on the impact of reuse on hygiene
and food safety, on shelf-life, on the accessibility and availability of our products for all consumers
and in all markets, and on the risk of increasing food waste in contradiction with the EU Green
Deal’s objectives”
5.

Koordination med regler på fødevareområdet

En lang række af de aspekter, som indgår i revisionen - herunder harmonisering af genanvendelig
emballage – spiller tæt sammen med reglerne på fødevareområdet, herunder reglerne for
fødevarekontaktmaterialer, som også er under revision. Det er derfor helt afgørende, at der sker en
tæt koordination mellem disse områder på EU-niveau, men også ift. udarbejdelse af det danske
mandat, hvor der bør sikres en meget tæt koordination med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri, herunder Fødevarestyrelsen.
Vi stiller meget gerne op, hvis I har behov for yderligere eller har spørgsmål til ovenstående,
ligesom vi ser frem til en yderligere inddragelse i udarbejdelsen af rammenotatet.
Med venlig hilsen
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