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Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 2 til KOM (2018) 0340 stillet den 7. no-

vember 2018 efter ønske fra Søren Søndergaard (EL). 

Spørgsmål nr. 2 

”Af regeringens forhandlingsmandat til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om re-

duktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (KOM (2018) 0340) fremgår det, at ”Regeringen 
finder det vigtigt at afklare, hvorvidt et udvidet producentansvar kan udgøre et effektivt instrument, 

herunder hvordan omkostningerne til oprydning af henkastet affald eventuelt kan fordeles blandt pro-

ducenterne” (regeringens samlenotat – EUU, KOM (2018) 0340, bilag 2). Ministeren bedes uddybe, 

om det betyder, at regeringen ikke vil lægge afgørende vægt på, at der indføres et udvidet producent-

ansvar. I tilfælde af at regeringen ikke vil det, bedes ministeren oplyse, hvad regeringen i så fald vil 

lægge vægt på i forhandlingerne på dette punkt.” 

Svar 

Regeringen bifalder det ambitiøse forslag til direktiv om reduktion af visse plastikprodukters miljøpå-

virkning, og regeringen støtter forslaget i sin helhed. Danmarks støtte til forslaget er derfor ikke betin-

get af et krav om obligatorisk udvidet producentansvar.  

Regeringen støtter indførelsen af udvidet producentansvar for produkter, hvor det bidrager til mere og 

bedre genanvendelse samt fremmer design for genbrug og genanvendelse. Regeringen støtter ligele-

des, at producenterne betaler for oprydning, hvor der er behov for det (et oprydningsansvar). 

I forhandlingerne vil regeringen arbejde for en fleksibel model for udvidet producentansvar og opryd-

ningsansvar, hvor det udvidede producentansvar kan fastlægges på en sådan måde, at det målrettes de 

konkrete miljøproblemstillinger, som et givent produkt medfører.  

Oprydningsansvaret og det udvidede producentansvar foreslås derfor adskilt med henblik på at kunne 

pålægge et selvstændigt oprydningsansvar for produkter, der ikke umiddelbart har perspektiver for 

genanvendelse, men som udgør et miljøproblem ved henkastning i naturen. Dette gælder for eksempel 

vådservietter og cigaretskodder.  
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