Yttrande från Tetra Pak gällande M2018/01858/Ke - Remiss av EU-kommissionens
förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön
Tetra Pak stöder aktivt EU: s handlingsplan för en cirkulär ekonomi och var det första
företaget som gjorde ett faktiskt åtagande relaterat till EU: s Plaststrategi i januari 2018
om användning av återvunnen plast i våra förpackningar. Tetra Pak instämmer helt i att
det är viktigt att bekämpa marint skräp och skydda våra hav och dess biologiska
mångfald. För att klara denna utmaning krävs gemensamma insatser av industri,
regering och medborgare. Därför delar vi till fullo målet med det föreslagna direktivet om
minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (Single-use-products, SUP).
För att säkerställa en gemensam tolkning av medlemsstaterna och ett optimalt
genomförande måste dock det föreslagna direktivet vara rättssäkert och undvika
fragmentering av redan existerande förpackningslagstiftning och dess tillämpning.
Förpackningsdirektivet (Direktiv 94/62/EG) är den huvudsakliga lagstiftningen gällande
förpackningar och förpackningsavfall i Europa. Genom att inkludera vissa
förpackningsdelar i SUP-förslaget kan detta skapa rättslig osäkerhet för medlemsstaterna
och öka komplexiteten för industrin.
Därför önskar vi ett klargörande om att Förpackningsdirektivet är den övergripande
lex specialis för förpackningsdelar som i nuläget omfattas av SUP-förslaget, särskilt
med avseende på:
1. Förpackningskomponenter och tillhörande delar som är väsentliga för
funktionen och som enligt Förpackningsdirektivets definitioner är en del av
förpackningen (t ex korkar och sugrör till kartongförpackningar).
Vi är oroade över att de föreslagna restriktionerna kommer att obalanserat påverka
marknaden för förpackningar. Det kommer dessutom att ta tid innan alternativa lösningar
är godkända och fullt kommersiellt tillgängliga.
Rekommendation: Uteslut plastprodukter för engångsbruk definierade som förpackning
i artikel 3.1 i Förpackningsdirektivet, från artikel 5 i SUP-direktivet.
2. Producentansvar för alla förpackningar, förpackningskomponenter och
tillhörande delar
Förpackningsdirektivet föreskriver producentansvar för alla förpackningar,
förpackningskomponenter och tillhörande delar. Sugrör som är fästa vid
portionsförpackningar kan och bör samlas in och återvinnas som en del av
förpackningen.
Rekommendation: Använd producentansvaret och krav på konsumentinformation för
engångsprodukter som definieras som förpackningar i artiklarna 10 och 12 i SUPdirektivet.
3. Definition av "plast"
I linje med Förpackningsdirektivet bör polymera skikt och beläggningar i förpackningar
uteslutas från definitionen av plast eftersom de inte fungerar som produktens
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huvudsakliga strukturella element. Detta kommer att säkerställa en gemensam tolkning
av medlemsstaterna och en väl fungerande inre marknad inom EU.
Rekommendation: Uteslut polymera skikt och beläggningar i förpackningar från
tillämpningsområdet för SUP-direktivet (artikel 3).
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