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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0039/2019 af T.H., tysk statsborger, om bevarelse af separate 
kapsler på plastflasker

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod visse foranstaltninger, som EU-institutionerne har foreslået med 
henblik på at nedbringe mængden af plastaffald. Andrageren modsætter sig navnlig indførelsen 
af plastflasker med fastgjorte kapsler, da han er af den opfattelse, at en sådan tilgang mindsker 
forbrugernes ansvar og samtidig også har negative miljømæssige konsekvenser, da sådanne 
plastflasker ikke længere efter hans opfattelse vil være genopfyldelige, og at flere af dem vil gå 
til spilde. Andrageren opfordrer Kommissionen til at tillade undtagelser fra denne 
foranstaltning for de medlemsstater, der har indført flaskepantsystemer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. april 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 15. oktober 2019

Drikkeflasker med samt deres kapsler og skruelåg er de hyppigst forekommende genstande på 
vores strande. Kapsler og skruelåg forekommer dobbelt så ofte som flasker. Kravet om, at låget 
skal fastgøres til flasken, vil næsten fuldstændigt eliminere muligheden for at henkaste affald. 

Hvad angår pantsystemers rolle, så gør artikel 6 i forslaget1 ikke disse obligatoriske; landene 
kan også vælge en ordning for udvidet producentansvar for drikkeflasker og 
oplysningskampagner. 

1 COM(2018) 340 final.
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Kommissionen er klar over, at der i nogle pantsystemer med høj indsamlingsrate (op mod 90 %) 
opnås ca. 90 % returnering af flasker med deres respektive låg. Det betyder, at mange låg fortsat 
ikke indsamles og sandsynligvis ender som affald. Hvis kravet om fastgjorte låg indføres alene 
for de lande, der ikke har pantsystemer, vil det for industrien indebære at have forskellige 
produktionslinjer for forskellige lande, hvilket givetvis vil medføre yderligere omkostninger. 
Det ville endvidere kunne betragtes som forskelsbehandling og således gå imod princippet for 
det indre marked. Kommissionen erkender, at der kan være en lille stigning i emissionerne af 
kuldioxid (CO2) på grund af det eventuelle behov for at bruge mere plast. For så vidt angår 
ressourceeffektivitet skal det imidlertid tages i betragtning, at de fleste låg for nuværende enten 
henkastes eller ender på lossepladser eller i forbrænding. Hvis lågene er forbundet til flaskerne, 
vil de ikke gå tabt, og materialet kan returneres til økonomien. Genanvendelse af fastgjorte låg 
kan desuden reducere emissionerne i forhold til emissioner fra produktionen af nye låg. 

Kommissionen erkender, at det vil medføre en stigning i produktionsomkostningerne. Denne 
eventuelle stigning skal dog sammenlignes med de skader, der forårsages af affald i havet i 
forbindelse med udgifter til oprensning og genindvinding, negativ indvirkning på turisme, 
skibsfart, fiskeri og akvakultur samt skader på arter og økosystemer og tab af værdifulde 
ressourcer, der ville kunne gentilføres økonomien.

Nogle virksomheder har allerede lofter for deres produkter, og Kommissionen mener, at 
industrien bør være i stand til at tilpasse sig inden for den tidsramme, der er fastsat i artikel 17, 
stk. 1, i direktiv (EU) 2019/9042 (dvs. den 3. juli 2024). Bestemmelsen i direktivet forhindrer 
ikke genpåfyldning. I henhold til direktivets artikel 6 arbejder Kommissionen på at definere en 
standard for fastgjorte låg i tæt kontakt med interessenterne. Den overvejer i sit mandat til en 
standard at indføje et krav om, at flasker med fastgjorte låg skal være udformet således, at de 
kan genbruges.

Konklusion 

Kommissionen mener, at andragerens bekymringer blev taget i betragtning under 
forhandlingerne om og vedtagelsen af direktiv (EU) 2019/904. Kommissionen vil under 
udarbejdelsen af den fremtidige standard for fastgjorte låg også inddrage interessenter.

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters 
miljøpåvirkning (EØS-relevant tekst) (EUT L 155 af 12.6.2019, s. 1-19).


