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Ændring af Transportforordningen – 
Tilsynsplaner 

• Medlemslandene skal senest 1. januar 2017 udarbejde planer for 
tilsynet med overførsel af affald 

• Store forskelle og mangler ved medlemslandenes tilsyn med 
overførsler af affald:  

• Formål: styrke tilsyn og håndhævelse, sikre regelmæssig og 
sammenhængende planlægning af tilsyn og effektiv udnyttelse af 
tilsyns-ressourcerne 

• Enighed om ændringen mellem Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen i april 2014  

• Kommissionen skal senest 31. december 2020 udgive en rapport, 
der evaluerer om formålet er opnået 
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Tilsynsplanen 

• Første plan skal foreligge 1. januar 2017 

• Planen skal revideres hvert 3. år og opdateres efter behov 

• Skal baseres på risikovurderinger for specifikke affaldsstrømme og 
på efterretningsbaserede oplysninger f.eks. fra toldmyndighederne 
og politiet.  

• Skal fastsætte et minimumsantal af inspektioner.  

• Planen skal følges op af en årlig afrapportering 

In formationsmøde 2015. Import og eksport af affald SIDE 4  



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Planen skal indeholde følgende elementer:  
 

• Målsætning og prioritering af kontrollerne 

• Angive det geografiske område for planen 

• Oplysninger om de planlagte inspektioner  

• Beskrive opgavefordeling og samarbejde mellem myndigheder 

• Myndighedernes uddannelsesniveau, og 

• Afsatte menneskelige, finansielle, og andre ressourcer til 
gennemførelse af inspektionsplanen.  
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Årlig rapportering 

Indhold af den årlige rapport til Kommissionen, bl.a. : 

• Antal inspektioner og fysiske kontroller af anlæg, virksomheder, 
mæglere og forhandlere 

• Antal inspektioner og fysiske kontroller af overførsler af affald 

• Antal formodede ulovligheder vedr. anlæg, virksomheder, mæglere 
og forhandlere 

• Antal formodede ulovlige overførsler påvist under inspektioner 

• Involverede myndigheder og samarbejdet mellem myndighederne 
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Øvrige ændringer i Forordningen - I 

En række præciseringer af eksisterende artikler: 

• hvor inspektioner kan finde sted  

• hvilken dokumentation myndighederne kan kræve, fx: 

• hvor det pågældende affald/produkt kommer fra 

• hvor det skal hen 

• funktionsduelighedstest, der godtgør at det pågældende ikke er 
affald.  

• Endvidere, at medlemslandene skal samarbejde bi- og multilateralt 
og udveksle relevante oplysninger om overførsel af affald, 
affaldsstrømme, operatører og risikovurderinger for at fremme 
forebyggelse og opdagelse af ulovlige overførsler 
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Øvrige ændringer - II 

Udveksling af elektroniske oplysninger 

Kommissionen får bemyndigelse til at forelægge forslag om fælles 
standarder for udveksling af elektroniske oplysninger ved 
anmeldelsesproceduren for overførsel af anmeldepligtigt affald.  

Oversættelsestabel 

Kommissionen skal udarbejde en oversættelsestabel mellem toldkoder 
og affaldskoder, så det bliver nemmere at foretage intelligent 
inspektion med hjælp fra toldmyndighederne.  
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Miljøstyrelsens Tilsynsstrategi 

Formål: Fastsætte konkret formuleret vision og strategiske mål for det 
nationale tilsyn med overførsler af affald. 

• Grundlag for udarbejdelsen af Tilsynsplanerne 

• Grundlag for en mere målrettet tilgang til tilsynet: 

• Hvad vil vi opnå 

• Hvad gør vi i dag 

• Hvor vil vi hen og hvordan 

• Foreligge i løbet af 2015 
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