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Meddelelse om rekommendation 35/2013 angående 
avtale med Estland om pant på bokser och PET-
flaskor (A 1592/miljö)  

Rekommendationen lyder: 
 
Nordisk råd rekommanderer regjeringen i Finland 
 
å ingå en avtale med Estland om bokser og PET-flasker i grensehandelen 
 
Den finska regeringen meddelar: 
 
Frågan om pant- och retursystem har diskuterats under många år. Ur 
miljösynpunkt är det viktigt att burkar och flaskor samlas in och materialet 
återvinns. I alla nordiska länder är konsumenternas attityd till återvinningen 
positiv, och returgraden av dryckesförpackningar är mycket hög,  till om med 
över 90%. Till detta bidrar den kontinuerliga utvecklingen av lättillgängliga 
insamlingssystem. 
 
Finland har ej ett obligatoriskt pantsystem utan styrnigen sker genom en 
skattelättnad för producenter som upprätthåller eller är anslutna till ett av ca 
10 retursystem. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att upprätthålla en 
hög returgrad. Den senaste tidens utveckling har medfört, att de allra flesta 
insamlingspunkter (som finns i de flesta butiker) tar emot samtliga 
dryckesförpackningar – burkar, PET-flaskor, glasflaskor – även sådana för 
vilka pant inte betalas, såsom estniska burkar.  Aluminiumburkar kan 
dessutom  inlämnas i kommunala insamlingskärl för små 
metallförpackningar.  Konsumenterna använder sig  av dessa möjligheter, 
trots uteblivande pant, vilket bidrar till återvinngen av råmaterial, speciellt 
aluminium. 
 
Som bäst utreds i Finland återvinningen av dryckesförpackningar generellt, 
inklusive de befintliga insamlingsystemens effektivitet och användarvänlighet. 
Målet är att ytterligare förbättra den redan höga återvinningen  av råmaterial 
samt minska nedskräpning. En analys av passagerimporten, främst från 
Estland, av drycker och inlämningen av dessa förpackningar ingår i 
utredningen, i kontakt med estniska myndigheter och andra aktörer.   
 
Den finska regeringen ämnar  fortsättningsvis  utveckla såväl  de nationella 
insamlingssystemen och deras styrning  som möjliga åtgärder för 
passagerimport på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt , och menar 
därmed att rekommendationen kan avskrivas. 
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