
ORIENTERING 

Aug 2019 

PLA og CPLA produkter forbydes med EU’s plastdirektiv 

Når EU’s nye plastdirektiv træder i kraft, forventes det at Engangstallerkener, Engangsbestik, Sugerør og 

Vatpinde i PLA og CPLA bliver forbudt fra 2021. 

Her kan du se relevante afsnit fra direktivet: 

PLA og CPLA er omfattet af direktivets definitioner på materialer, som skal forbydes: 

- Plast fremstillet af modificerede naturlige polymerer eller plast fremstillet af biobaserede,

fossile eller syntetiske udgangsstoffer forekommer ikke naturligt og bør derfor behandles i dette 

direktiv. Den tilpassede definition af plast bør derfor omfatte polymerbaserede gummiprodukter 

og biobaserede og bionedbrydelige plasttyper, uanset om de er afledt af biomasse eller er beregnet til 

biologisk nedbrydning over tid.

Det betyder, at reglerne for engangsplastprodukter også gælder for PLA og CPLA produkter: 

- For andre engangsplastprodukter findes der egnede og mere bæredygtige og økonomisk 
overkommelige tilgængelige alternativer.  For at begrænse den miljøskadelige påvirkning fra sådanne 

engangsplastprodukter bør medlemsstaterne pålægges at forbyde markedsføringen af disse produkter. 

Derved fremmes anvendelsen af de lettilgængelige og mere bæredygtige alternativer samt innovative 

løsninger til mere bæredygtige forretningsmodeller, genbrugsalternativer og substitution af 

materialer.

- De restriktioner for markedsføring, der indføres ved dette direktiv, bør også omfatte produkter, 

der er fremstillet af oxonedbrydelig plast, da denne form for plast ikke er fuldstændigt biologisk 

nedbrydelig og dermed bidrager til forurening af miljøet med mikroplast, ikke er komposterbar, 

har en negativ indvirkning på genanvendelsen af konventionel plast og ikke giver nogen dokumenteret 

miljømæssig gevinst. I betragtning af den store forekomst af henkastet ekspanderet polystyrenaffald i 

havmiljøet og tilgængeligheden af alternativer bør engangsfødevare- og drikkevarebeholdere og 

drikkebægre af ekspanderet polystyren også begrænses.

Disse engangsplastprodukter er omfattet af direktivets restriktioner for markedsføring: 

1) Vatpinde, undtagen hvis de er omfattet af direktiv 90/385/EØF (1) eller direktiv 93/42/EØF (2)

2) Bestik (gafler, knive, skeer og spisepinde)

3) Tallerkener

4) Sugerør, undtagen hvis de er omfattet af direktiv 90/385/EØF eller direktiv 93/42/EØF

5) Rørepinde til drikkevarer

6) Pinde bestemt til at blive fastgjort til og understøtte balloner

7) Fødevarebeholdere af ekspanderet polystyren, dvs. beholdere såsom æsker, med eller uden låg, til fødevarer, 

som

a) er beregnet til umiddelbar fortæring enten på salgsstedet eller som takeaway

b) typisk fortæres fra beholderen, og

c) er klar til at blive fortæret uden yderligere tilberedning såsom stegning, kogning eller opvarmning, 

herunder fødevarebeholdere, der anvendes til fastfood, eller andre måltider, som er klar til umiddelbar 

fortæring, undtagen drikkevarebeholdere, tallerkener og indpakningsposer og -folier indeholdende 

fødevarer

8) Drikkevarebeholdere af ekspanderet polystyren, herunder kapsler og låg til disse

9) Drikkebægre af ekspanderet polystyren, herunder kapsler og låg til disse.


