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Bemærkninger til høring over forslag til ny EU forordning om genanvendt plast til kontakt
med fødevarer, J.nr. 2021-29-22-0276.
Fødevarestyrelsen har den 20. december 2021 udsendt høring over forslag til ny EU-forordning om
genanvendt plast til kontakt med fødevarer med høringsfrist den 10. januar 2022.
Landbrug & Fødevarer er overordnet tilfredse med, at forslaget til ny forordning sikrer, at
genanvendt plast til kontakt med fødevarer ikke giver anledning til forurening af fødevarer.
Forslaget henviser til overholdelse af gældende regler omkring fødevarekontaktmaterialer i
forordning 1935/2004.
Ligeledes bakker vi op om hensigten om at få klare rammer om genanvendelsesmuligheder for
flere plasttyper til brug i fødevareemballage. Producenterne har stor fokus på cirkulære
forretningsmodeller, og afsøger til stadighed muligheder for at få deres emballager genanvendt.
Denne genanvendelse har – for andre plasttyper end PET - ikke været praktisk mulig med den
nuværende lovgivning og teknologiske udvikling. Det er derfor vigtigt, at forordningen giver klare
incitamenter til teknologisk udvikling, så vi fremover i langt højere grad kan sikre genanvendelse af
plast til ny fødevaregodkendt plast.
Det er vigtigt for Landbrug & Fødevarer, at revisionsforslaget sikrer den rette balance mellem
kravene i forordning 1935/2004, forordning 10/2011 samt forordning 2023/2006 og på den anden
side ikke bremser innovation, udvikling og kommercialisering af plastgenanvendelsesteknologier.
Dette er helt afgørende, hvis EU skal øge genanvendelsen af plast og indfri ambitionerne og
målsætningerne for den cirkulære økonomi.
Vi forstår, at Kommissionen lægger op til, at kemisk depolymerisering, hvor der sker en komplet
depolymerisering til monomerer, i lighed med artikel 1, stk 2., a, i den gældende forordning
282/2008, er undtaget i forslaget. Dette finder vi positivt, men vi ser gerne, at undtagelsen fremgår
eksplicit af forordningen, i lighed i forordning 282/2008.
Artikel 9, paragraf 5 og 6 stiller krav til fødevareroperatører om, at emballager, der håndteres af
”recycling scheme”, er omfattet af et mærkningskrav. Kommissionen bedes uddybe, hvad der
menes med ”recycling schemes” (pantsystemer, closed looped-recycling?) samt hvad formålet med
mærkningen er. Hvis mærket fx skal bruges til at sikre sortering af fødevareemballage fra de øvrige
materialefraktioner, bør der ikke være krav om et synligt mærke, men blandt andet være muligt at
gøre brug af nyere teknologiske mærker, som fx Holy Grail samarbejdet.
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Af bilag 1, tabel 1, fremgår det, at der i et batch inputmateriale maksimalt kan tillades 5 pct. PET
PCW, som ikke har været brugt til kontakt til fødevarer. Kommissionen bedes tilvejebringe evidens,
der kan demonstrere, at denne tærskelværdi vil sikre en optimal balance mellem på den ene side
fødevaresikkerhed og på den anden side øget genanvendelse af plast.
I bilag 3, del 2 (”Part B: Declaration of compliance to be used by converters if the converted
material contains only recycled content”) har vi umiddelbart svært ved at forstå logikken i, at kun
materialer, der udelukkende består af genanvendt plast, er omfattet af kravet om
overensstemmelseserklæringer, mens materialer, der består af delvist genanvendt plast, ikke er
omfattet af samme krav.
Såfremt der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed.
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