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Ændring af forordning om overførsel af affald 

Baggrund for ændring: 

• At øge tilsynet med overførsel af affald 

• Kommissionen vurderer, at statistisk set, så er 25 % af overførsler i 
EU ulovlige (Baggrund: undersøgelse fra okt. 2008 til nov. 2010) 

• I 2011 blev det vurderet, at hvis blot 1 % af alle overførsler var 
ulovlige udgjorde de ulovlige overførsler 2,8 mio. tons affald om 
året. 

• I 2011 konkluderede Europol anlæg til midlertidig oplagring ofte 
bruges til at skjule affalds endelige destination.  
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Ændring af forordning om overførsel af affald 

Baggrund for ændring: 

• Øget og effektiv kontrol i EU havne (Antwerpen, Hamborg, Le 
Havre og Rotterdam) har ikke kun forhindret alvorlige miljø- og 
sundhedsmæssige påvirkninger fra ulovlige overførsler, men også 
givet øget kvalitet i genanvendelsen af affald.  

• Skræk eksemplet i EU er i disse dage Napoli, hvor Mafiaen i de 
sidste mange år, har dumpet og afbrændt farligt affald på ulovlig 
vis. Dette har bl.a. ført til, at der øget risiko for at få kræft, hvis man 
bor i Napoli i forhold til resten af Italien (40 % for kvinder og 47 % 
for mænd) 
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Indholdet af ændringen 

• Medlemsstaterne (MS) skal føre kontrol efter forordningen med 
affaldsbehandlingsanlæg og virksomheder som håndterer affald.  

• MS skal udarbejde planer for inspektioner med henblik på at 
kontrollere overholdelsen af forordningen. Planerne skal omfatte: 

• Strategi og målsætning for inspektionerne med angivelse af 
nødvendige menneskelige, finansielle og andre ressourcer. 

• Risikovurdering der afdækker specifikke affaldsstrømme til 
ulovlig overførsler og tager hensyn til f.eks. Politiefterforskning 
og analyser af kriminelle aktiviteter.  

• Prioriteringer på baggrund af strategier, målsætninger og 
risikovurdering 
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Indholdet af ændringen 

• Planerne skal omfatte: 

• Oplysninger om antal og typer af planlagte inspektioner 

• Fordeling af opgaver mellem de myndigheder, der er involveret i 
inspektioner. 

• Samarbejdsmetoder for myndighederne 

• En vurdering af behovet for uddannelse af kontrollører både på 
det tekniske og juridiske område.  
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Indholdet af ændringen 

• Planerne skal: 

• revideres årligt og opdateres ved behov. 

• stilles til rådighed for offentligheden. 

• Ved fastlæggelse om noget er affald kan myndighederne:  

• Kontrollere om der er sørget for passende beskyttelse mod skader 
ved transport, læsning og aflæsning 

• I tilfælde af mistanke kræve den person der har ansvaret for 
overførslen afleverer kopi af faktura og kontrakten om salg m.m. 
hvoraf det fremgår, at det er beregnet til direkte genbrug, og som 
beviser, at det er i fuld funktionsdueligstand. 
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Indholdet af ændringen 

• Ved fastlæggelse ved kontrol om affald går til nyttiggørelse eller 
bortskaffelse, kan myndighederne kræve, at personen som har 
ansvaret for overførslen udlevere en kontrakt, et brev eller andet 
dokument der er underskrevet af nyttiggørelsesanlægget, hvori der 
er angivet de behandlingsmetoder, teknologier og standarder, som 
anvendes i nyttiggørelsesanlægget i bestemmelseslandet. 

• Tillægger Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, for så vidt angår tekniske organisationsmæssige krav til 
den praktiske gennemførelse af elektronisk dataudveksling ved 
forelæggelse af dokumenter og oplysninger.  
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Umiddelbare betydning for Danmark 

• Ikke den store ændring og betydning for erhvervslivet 

• En mere ens tilgang til i EU, om der skal føres kontrol med 
forordningen (level playing field) 

• Myndighederne skal udarbejde lidt mere detaljeret planer for 
tilsynsarbejdet end der gøres i dag. 

• Danmark har allerede på EU niveau et højt niveau for kontrol og 
tilsyn med forordningen.  
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Dansk holdning til forslaget 

• Hilser forslaget velkommen og vi er enige i behovet for at styrke 
håndhævelsen af forordningen i EU.  

• Hvad angår planerne, der er vi skeptiske overfor hvor præcis 
risikovurderingen og prioriteringen skal beskrives, en præcisering 
af, hvor mange kontroller der skal udføres og hvor de udføres 
henne. Dette skal ses i lyset af at DK er et lille land med få 
grænseovergange.  

• Støtter muligheden for krav om funktionstest af affaldet, som også 
kendes på WEEE området, men ønsker det nærmere præciseret 
f.eks. Ved en vejledning.  
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Dansk holdning til forslaget 

• Hvem der kan kræves dokumentation af bør udvides og præciseres, 
således at det ikke kun er den som er ansvarlig for overførslen.  

• Præcisering af at manglende dokumentation ved en kontrol fører til, 
at overførslen betragtes som ulovlig.  

• Præcisering af hvad passende emballering er, enten i forslaget eller 
ved en efterfølgende vejledning.  

• Præcisering af at alle involverede myndigheder kan kræve 
oplysninger ved en kontrol. 

• Støtter at Kommissionen får mulighed for, at sætte krav til en evt. 
digitalisering af anmeldelsesproceduren.   
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Status for forslaget 

• Blev præsenteret i sommer og er blevet forhandle hele efteråret i 
Rådet.  

• Meget få lande er positive overfor offentliggørelse af planerne. 
Evalueringen er alle dog enige om skal gøres offentlige.  

• Modstand mod at kravene til planerne bliver ”skal indgå”. Bliver 
nok ændret til ”kan indgå”. 

• Hvem myndighederne kan kræve oplysninger af ved kontrol, bliver 
udvidet til også ejer, indehaver og den som har arrangeret 
transporten. 
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Status for forslaget 

• Parlamentet har valgt en belgier - Bart Staes fra de Grønne som 
rapporteur. Det har ham, som leder forhandlinger for EP. 

• Er ved at få forslag til parlamentets forslag, men første umiddelbare 
reaktion er, at Rådet og Parlamentet ikke står langt fra hinanden.  

• Det kommende græske formandskab for Rådet forventer, at kunne 
nå en første læsningsenighed mellem Kommissionen, Rådet og 
Parlamentet i foråret 2014. (Det er skal til for at vedtage 
ændringen). 

• Mulig ikrafttræden medio/ultimo 2016. 
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Ophugning af skibe 
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Forordning om ophugning af skibe 

• Enighed mellem Rådet, Kommissionen og Parlamentet i sommer 

• Implementerer Hong Kong Konventionen om ophugning af skibe 

• Afventer offentliggørelse 

• Forventet ikrafttræden om 2-5 år, afhænger af udviklingen af 
ophugningskapacitet på EU’s liste over ophugningsfaciliteter.  
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Konsekvenser ved forordning af ophugning af 
skibe 

• Skibe over 500 BT tages ud af forordningen om overførsel af affald. 

• Kommissionen laver en liste over ophugningsfaciliteter, hvor skibe 
må ophugges. Listen inkluderer faciliteter i EU.  

• Ophugnings faciliterne skal opfylde forordningens krav, for at 
kunne optages på EU’s liste. Dette forventes af Kommissionen at 
EU faciliteter allerede gør. 

• EU landenes skibe og skibe der går i havn i EU, skal have en liste 
over farlige stoffer ombord, så man til enhver tid kan identificere 
disse.  

• Skibe må kun ophugges på godkendte faciliteter, efter at der er 
blevet lavet og godkendt en specifik plan for ophugningen.  
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