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EUs policy kring paketering
För att hantera det växande problemet kring plastföroreningar har Europeiska Unionen (EU) valt att förbjuda
engångsplast, för vilka rimliga alternativ finns (allt från sugrör till engångsbestick) från och med 2021. Upp till
500.000 ton av europeiskt plastavfall hamnar i våra vatten varje år, vilket har stora konsekvenser för både
människors hälsa och miljön. T he Single-Use Plastics Directive (SUPD) representerar ett första steg mot att
bromsa plastföroreningarna, och driver även regeringar, företag och samhället mot en verklig cirkulär ekonomi.
Att fasa ut engångsplaster, och istället fokusera på återanvändbara alternativ, är ett tydligt mål för detta direktiv
och för europeiska beslutsfattare. I European Strategy for Plastics in a Circular Economy - dvs “Europas strategi
för plast i en cirkulär ekonomi” - kräver den Europeiska Kommissionen att “alla plastförpackningar på den
europeiska marknaden bör vara utformade till att kunna antingen återanvändas eller återvinnas.” Vidare, enligt
Artikel 5 i Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD) ska alla medlemsstater inom EU vidta åtgärder för
att öka andelen återanvändbara förpackningar på marknaden, samt införa system för att k unna å teranvända
förpackningarna. Ett exempel på möjliga åtgärder är att sätta en minimigräns för antalet återanvändbara
förpackningar varje år.
Den Europeiska Kommissionen, via den europeiska gröna given1 och den nya Circular Economy Action Plan2, har
även bekräftat sin avsikt att fokusera på förebyggande och återbruk, samt införandet av en hållbar
produktpolicy för att stötta nya affärsmodeller och system som hindrar miljöskadliga produkter från att hamna
på den europeiska marknaden.

Återbruk och COVID-19
I Europa och världen över har coronapandemin lett till att många stater, städer och affärer plötsligt släppt på
förbud kring engångsföremål, och i vissa fall även förbjudit återanvändbara alternativ på grund av rädsla för
smitta. Till exempel har Storbritanniens regering meddelat att det planerade förbudet mot engångsföremål
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kommer träda i kraft i oktober istället för april, på grund av viruset. På europeisk nivå har the European Plastics
Converters (EuPC) vädjat till kommissionen att “lyfta på alla förbud kring några av engångsprodukterna av
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plast” samt att skjuta på alla deadlines inom SUPD “under minst ett år”.
Däremot, och som förväntat, har Kommissionen klokt valt att avfärda argumenten som lagts fram av den
europeiska plastindustrin, och tillägger att “god hygien bör tillämpas kring alla produkter, inklusive alternativ för
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förbjudna engångsplaster5,” samt att det inte bör ske några förseningar när det kommer till att implementera
SUPD.
Det är ännu inte tydligt hur länge pandemin kan komma att fortsätta, och det finns många osäkerheter kring
hur länge viruset kan överleva på olika ytor. Vad som däremot är tydligt är att plastindustrin ser den här krisen
som en möjlighet att koppla återanvändbara förpackningar till smittorisken, och samtidigt hävda att
engångsplaster är nödvändiga för att upprätthålla hygien, hälsa och säkerhet.
Detta pågående försök att hindra och försvaga genomförandet av SUPD är inte grundat i forskning, och
det finns inga bevis för att engångsförpackningar bidrar till smittan av COVID-19 mindre (eller mer) än
dess återanvändbara motsvarighet.
COVID-19 smittar från person till person i huvudsak via droppsmitta, d.v.s. små droppar som bildas när en
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infekterad person nyser, hostar eller andas. Trots att studier visar att viruset kan överleva på ytor i allt från ett
par timmar till ett par dagar, har Världshälsoorganisationen (WHO) konstaterat att det är “högst osannolikt” att
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sjukdomen överförs via mat och dess förpackningar. The U.S. Food & Drug Administration (FDA) har också
bekräftat att det “inte finns några bevis för att mat eller matförpackningar kan förknippas med spridandet av
8
COVID-19” - detta gäller både för återanvändbara och engångsförpackningar. Oavsett om den används en eller
100 gånger, så kan vilken behållare eller förpackning som helst vara en potentiell smittkälla om den inte sköts
enligt WHO’s hygienrekommendationer. Det bästa sättet för konsumenter att skydda sig på är att följa de
rekommendationer som folkhälsomyndigheterna gått ut med, däribland att tvätta händerna noga och
regelbundet.

Återanvändbara paketeringssystem är rena och säkra
Återbruks- och påfyllningssystem som sköts ordentligt, det vill säga de med etablerade tvätt- och
rengöringsrutiner som stämmer överens med hälsomyndigheternas regler (till exempel pantsystem för glas
och PET-flaskor), har och fortsätter att upprätthålla en hög säkerhets- och hälsostandard.
Enligt ett uttalande från t he Cooperative German Fountain (GDB) - ett system för återbruk inom produktionen
av tyskt mineralvatten - har “rutinerna för att rengöra påfyllbara glas- och PET-flaskor, som länge varit
etablerade och har fortsatt att utvecklas i decennier, alltid tagit hänsyn till hygien och potentiella föroreningar av
bakterier och virus. Under den industriella rengöringsprocessen sänks flaskorna ned i 1.5 till 2-procentig
kaustiksoda i cirka 10 minuter, som sedan värms upp till 60°C för PET-flaskor, och 70-75°C för glasflaskor.
Dessa steriliseringsmetoder är etablerade världen över, och anses vara säkra.”
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Sådana väletablerade återbruks- och påfyllningssystem har använts i många år världen runt, där de
garanterar säkerhet och eliminerar onödiga engångsprodukter.

Fördelar med återbruk
Återanvändbar förpackning är en avgörande del av lösningen för att kunna uppnå en cirkulär ekonomi. Genom
att behålla material inom produktionscykeln så länge som möjligt sparar det in på resurser, minimerar avfall
och lindrar miljöeffekterna som direkt kan kopplas till produktion, konsumtion och avfallshantering. Bortsett
från fördelarna kring miljön, erbjuder återbrukssystem stora ekonomiska fördelar när det kommer till
materialkostnader samt att skapa nya jobb, vilka blir fler för varje återbrukscykel. Återbrukssystem
representerar implementeringen av utökat producentansvar (EPR, e xtended producer responsibility) när det är
som bäst, där producenter främjas av att tänka om kring produktdesign för att kunna förminska
livscykelpåverkan och minimera sina kostnader.

Slutsats
Det här är en historisk möjlighet för EU att visa sitt globala ledarskap när det gäller att ta itu med en av vår tids
största utmaningar. I vår nuvarande situation tycker vi att ett starkt fokus bör förbli på att fortsätta införa
nya regelverk som främjar återbruk och avskaffar ekonomiska, administrativa och skattemässiga
hinder för återanvändning jämfört med engångsbruk, på både nationell och lokal nivå - detta genom en
ambitiös omplanering och implementering, med t he Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD),
Waste Framework Directive (WFD), och Single Use Plastics Directive ( SUPD) som medel.
Medan den främsta oron för oss alla i dessa tider är vår hälsa och säkerhet, bör COVID-19 inte bli en ursäkt för
att förorena ännu mer eller backa på miljöinitiativ. I decennier har återbrukssystem visat på att en cirkulär
ekonomi inte bara är möjlig, utan att den till och med har stor positiv inverkan på flera andra plan. Vi kan inte
låta industrier dra nytta av de nuvarande omständigheterna för att dra oss tillbaka in i en värld full av
engångsprodukter, för egen ekonomisk vinst. Både allvaret i plastkrisen och det omfattande stödet för SUPD
visar tydligt hur viktigt det är att vi fortsätter med dess genomförande samt att gå vidare med övergripande
ansträngningar för att minska vårt avfall.
Effekterna av coronaviruset har visat hur sårbart vårt nuvarande system är. En grön och rättvis ekonomisk
återhämtning är avgörande för att hantera miljöproblem men också för att garantera uthållighet när globala
kriser, som COVID-19, händer. I detta sammanhang kan EUs återhämtningsplan vara en stor möjlighet att
bygga mer motståndskraftiga ekonomier och samhällen genom att stödja effektiva cirkulärekonomiska
företag, som till exempel tredjepartsdrivna återanvändningssystem baserade på korta försörjningskedjor och
slutna kretsar som följer alla hygien- och säkerhetsprotokoll, samtidigt som de förebygger avfall och stöttar
lokala ekonomier.
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Zero Waste Europe är ett europeiskt nätverket av communities, lokala ledare, företag,
experter och c hange agents som tillsammans jobbar mot en och samma vision: att fasa ut
avfall från vårt samhälle. Vi uppmuntrar människor att förändra sitt förhållningssätt till
resurser, göra bättre val kring livsstil och konsumtion, och att tänka cirkulärt.

Reloop är en bred plattform av likasinnade intressen, som tillsammans delar en
gemensam vision för en cirkulär ekonomi. Med medlemmar från olika sektorer runtom i
Europa, siktar plattformen på att agera som en slags katalysator för att skapa ekonomiska
och miljömässiga möjligheter för alla andelsägare i värdekedjan. Reloop skapades för att
samla ihop dessa andelsägare, främja delandet av information, och påverka beslutsfattare
till att anta policies som främjar en cirkulär ekonomi.

Zero Waste Europe tar tacksamt emot finansiellt stöd av Europeiska Unionen. Ansvaret för
innehållet av detta material ligger hos Zero Waste Europe. Det återspeglar inte
nödvändigtvis åsikterna hos den ovannämnda grundaren. Grundaren kan inte hållas
ansvarig för användningen av informationen ovan.
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