Scrap News
”Rette virksomhed til rette materiale”
Green Deal og plastik genvinding.
EU-kommissionen er kommet videre med
udmøntning af forventede krav fra ”Green Deal”
strategien der skal ligge klar i marts 2020.
Det forventes at eksport af affald til ikke EU-lande
skal forbydes, dette skal reguleres i eksisterende
lovgivning.
Der skal også indføres et mindste krav om andel og
genbrugt plast i nye produkter.
Der arbejdes på, om der kan laves en model til
kildesorteret indsamling af plast for derved at
bevarer en højere materialekvalitet i den
efterfølgende genvinding.

Forbud imod eksport af affald udenfor EU tages op i
forhold til den i forvejen planlagte gennemgang af
lovgivningen på dette område. Der har været arbejdet i
længere tid på dette område. Resultat og evt. forslag til
ændringer skal ligge klar til Parlamentet og rådet ved
udgangen af 2020.

For at hjælpe genvindingsindustrien på vej, foreslås det
at der skal være krav til nye produkter skal indeholde en
vis minimumsprocent af genbrugt plast, denne vil være
varierende fra produkt til produkt. Både
genvindingsindustrien og plastindustrien ser det som et
positivt tiltag.

Områderne der pt. er fokus på er emballage, auto,
byggeri og batterier.

Der arbejdes på at få en tættere tilknytning mellem alle
parter i genvindingskæden, derfor skal alle parter i
kæden deltage og der skal udarbejdes standardmodeller
for indsamling. Dette skal sikre at materialekvaliteten
kan bibeholdes i genvinding af produkter. Standardmodellen skal også gøre det mere simpelt for
forbrugeren, at indsamlingen derved bliver ensartet alle
steder.

Fremtidige afgifter på emballageplastprodukter der ikke kan genvindes?
Der foreslås, at der måske skal pålægges afgifter
på emballageprodukter der ikke kan genvindes.
Kommissionen ser, at der kan ske en mulig
egenfinansiering af området via afgifter på produkter
der ikke kan genvindes. Denne form for finansiering
ville kunne anvendes i tidsrummet fra 2021 til 2027

Det vil være det enkelte land der skal kræve gebyret
og det foreslås at ligge på 0,80 €/kg svarende til 5,96
kr./kg. Det konkrete forslag skal være færdig til marts
2020. Gebyret skal vedtages med simpel
flertalsafstemning.
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Hvor stor en andel genbrugt plast skal der i fremtiden være i nye produkter?
Producentansvarssystemerne advarer om at kravene til
genvindingsgraden er for høje og ikke ville kun nås, hvis
der ikke samtidig sker store ændringer.
Der tales om at eksport af udsorteret plast ikke må ske
uden for EU. Dette vil kunne udgøre en stor
problemstilling, da flere lande uden for EU i dag
modtager den udsorterede plast og af dette materiale
producere produkter som efterfølgende sendes tilbage til
EU. Hvis genvindingsindustrien ikke længere får denne
mulighed, vil det blive stort set umuligt at afsætte nok til
de Europæiske plastproducenter. Derfor har industrien
behov for, at der kommer lovkrav om, at der skal
anvendes en vis procentdel genbrugsplast i nye
produkter.

Foreningerne og systemer foreslår at der skal være et
krav om 15 % genanvendt plast i nye emballage som er
startkrav. Dette krav bør dog følges op af et løbende krav
om forbedringer.
Der meldes om at der p.t kun bruges 6% genbrugt plast i
nye produkter i gennemsnit. En længere fristet realistisk
målsætning burde være 30%.
Det er et vigtigt element, at der etableres faste lovkrav på
dette område, hvis genvindingsindustrien skal kunne
afsætte alt genvundet plast i EU. Dette vil også være
med til at forbedre økonomien for genvundet plast og
sikre en bæredygtig udvikling på plastområdet i lighed
med andre produktområder såsom metaller og papir.
Der foreslås også at der bør arbejdes med en
tilskudsordning for produkter der har langt mere
genbrugt plast. Derved ville man kunne få data på
hvilken niveau der ville kunne opnås i nye produkter.
Ud over ovennævnte krav tales der også om et forbud
imod at sælge produkter der er lavet af plast der ikke kan
genvindes, dette burde gælde alle produkter, ikke kun
emballage. Det er ofte kun små ændringer der skal til for
at kunne sikre at et produkt kan genvindes. Dette skal
understøttes lovmæssigt.
Sluttelig henvises der til at de offentlige myndigheder
bør sætte krav om at de produkter de køber indeholder en
hvis procentdel genanvendt plast. Den offentlige sektor
spiller en stor rolle for producenterne og kan derfor være
med til at drive producenterne i den rigtige retning.

Med venlig hilsen
Jan Hohberg
RenoFyn, Scrap Solutions og DKK Plastics.
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