
 

 

 

EUROPA-KOMMISSIONEN 
GENERALDIREKTORATET FOR MILJØ  
 

Bruxelles, den 29. juni 2020 

REV2 — Erstatter meddelelsen 

(REV1) af 8. november 2018 

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER  

  

DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM 

GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERFØRSEL AF AFFALD 

Den 1. februar 2020 udtrådte Det Forenede Kongerige af Den Europæiske Union og har 

nu status af "tredjeland"
1
. Udtrædelsesaftalen

2
 fastsætter en overgangsperiode, der slutter 

den 31. december 2020
3
. Indtil da finder EU-retten fuldt ud anvendelse på og i Det 

Forenede Kongerige
4
.  

I overgangsperioden fører Unionen og Det Forenede Kongerige forhandlinger om et nyt 

partnerskab, der navnlig skal omfatte et frihandelsområde. Det er dog ikke sikkert, at en 

sådan aftale vil blive indgået og træde i kraft ved overgangsperiodens udløb. Under alle 

omstændigheder vil en sådan aftale skabe et indbyrdes forhold, som for så vidt angår 

vilkårene for markedsadgang vil adskille sig væsentligt fra Det Forenede Kongeriges 

deltagelse i det indre marked
5
, Unionens toldunion og i moms- og punktafgiftsområdet.  

Derfor gøres alle interessenter, navnlig de økonomiske aktører, opmærksom på den 

retsstilling, der er gældende efter overgangsperiodens udløb (del A nedenfor). I denne 

meddelelse gøres der også rede for visse relevante udtrædelsesbestemmelser i 

udtrædelsesaftalen (del B nedenfor) , samt for de regler, der finder anvendelse i 

Nordirland efter overgangsperiodens udløb (del C nedenfor). 

Råd til interessenterne: For at afbøde de konsekvenser, der beskrives i denne 

meddelelse, rådes interessenterne navnlig til at tage højde for affaldsstrømme, der i 

                                                 
1  Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen. 

2  Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det 

Europæiske Atomenergifællesskab ("udtrædelsesaftalen", EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7). 

3  Overgangsperioden kan inden den 1. juli 2020 forlænges én gang med op til et eller to år (udtrædelsesaftalens 

artikel 132, stk. 1). Den britiske regering har hidtil udelukket en sådan forlængelse. 

4  Jf. dog visse undtagelser i udtrædelsesaftalens artikel 127, hvoraf ingen er relevante i forbindelse med denne 

meddelelse. 

5  Navnlig indeholder en frihandelsaftale ikke indre marked-begreber såsom (på området varer og tjenesteydelser) 

gensidig anerkendelse, "oprindelseslandsprincippet" og harmonisering. En frihandelsaftale fjerner heller ikke 

toldformaliteter og -kontroller, herunder dem, der vedrører oprindelsen af varer og de råvarer, de er fremstillet af, 

samt forbud og restriktioner vedrørende import og eksport. 
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øjeblikket er bestemt til bortskaffelse i Det Forenede Kongerige, og tilpasse dem i lyset 

af denne meddelelse. 

 

Bemærk venligst: 

Denne meddelelse vedrører ikke toldprocedurer ved import eller eksport. Vedrørende 

disse aspekter udarbejdes der i øjeblikket andre meddelelser, eller de er offentliggjort
6
. 

Opmærksomheden henledes endvidere på den fælles meddelelse om forbud og 

restriktioner, herunder import- og eksportlicenser. 

A. RETSSTILLINGEN EFTER OVERGANGSPERIODENS UDLØB 

Efter overgangsperiodens udløb vil EU-retten om grænseoverskridende overførsel af 

affald, navnlig forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald, ikke længere finde 

anvendelse på Det Forenede Kongerige
7
. Endvidere berøres dertil knyttede bestemmelser 

i anden affaldslovgivning på EU-plan. Det vil navnlig have følgende konsekvenser:  

1. GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERFØRSEL AF AFFALD 

1.1. Forbud mod overførsel af affald 

I henhold til artikel 34 og artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1013/2006 om 

overførsel af affald
8
 er det forbudt at eksportere   

 affald til bortskaffelse og   

 blandet kommunalt affald
9
 til nyttiggørelse.   

fra Unionen til et tredjeland, med mindre det er medlem af Den Europæiske 

Frihandelssammenslutning (EFTA) og part i Baselkonventionen. Som følge 

heraf vil al eksport af affald til bortskaffelse og eksport af blandet kommunalt 

affald til nyttiggørelse fra EU til Det Forenede Kongerige være forbudt fra 

overgangsperiodens udløb. 

Import af affald til EU reguleres fra overgangsperiodens udløb af afsnit V i 

forordning (EF) nr. 1013/2006, hvorved import af affald fra et tredjeland, som 

                                                 
6  https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-

ready-end-transition-period_da  

7
  Med hensyn til anvendelsen af forordning (EF) nr. 1013/2006 på Nordirland henvises der til del C i 

denne meddelelse. 

8  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1. 

9  Blandet kommunalt affald (affaldsindgang 20 03 01, jf. Kommissionens beslutning 2000/532/EF om listen over 

affald, EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3) indsamlet fra private husholdninger, herunder i tilfælde, hvor denne 

indsamling også omfatter sådant affald fra andre producenter. 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_da
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_da
b040678
Fremhæv

b040678
Fremhæv
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er part i Baselkonventionen, forbliver lovlig og underlagt de krav, der er 

fastsat i forordningen.  

1.2. Samtykke givet forud for overgangsperiodens udløb  

I henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1013/2006 kræves der "samtykke" 

fra de kompetente bestemmelses-, afsendelses- og transitmyndigheder for de 

anmeldte overførsler af affald.  

Med undtagelse af individuel transport af affald, der er igangværende ved 

overgangsperiodens udløb
10

, for samtykke, som EU-medlemsstaternes 

kompetente myndigheder har givet forud for overgangsperiodens udløb, for 

overførsler efter overgangsperiodens udløb, gælder følgende:  

 Når overførslen er forbudt i henhold til forordning (EF) nr. 1013/2006, 

ophører samtykket med at have nogen retsvirkning. 

 Når overførsler ikke i sig selv er forbudt, er ændringen af Det Forenede 

Kongeriges status fra en medlemsstat til et tredjeland en vigtig ændring, 

jf. artikel 17 i forordning (EF) nr. 1013/2006. I henhold til artikel 17, stk. 

2, i forordning (EF) nr. 1013/2006 skal der i tilfælde af en sådan vigtig 

ændring foretages en ny anmeldelse, medmindre alle berørte kompetente 

myndigheder finder, at de pågældende ændringer ikke kræver en ny 

anmeldelse. 

Selv om alle berørte kompetente myndigheder finder, at der ikke kræves en ny 

anmeldelse, mindes der om, at kravene for overførsel af affald mellem EU og 

Det Forenede Kongerige, som forbliver part i Baselkonventionen af 22. marts 

1989 om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og 

bortskaffelse samt "OECD-Rådets beslutning"
11

, vil være underlagt de 

betingelser, der er fastsat i artikel 38, stk. 3, litra a), b), c), og e), og i artikel 

42, stk. 3, litra b), c), og d), i forordning (EF) nr. 1013/2006, som bl.a. kan 

kræve følgende:  

 de berørte kompetente myndigheder sender en stemplet kopi af deres 

beslutninger om samtykke til de relevante toldsteder (f.eks. udgangs- og 

indgangstoldstedet)  

 transportvirksomheden afleverer en kopi af transportformularen til 

Unionen's relevante toldsteder (f.eks. udgangs- og indgangstoldstedet)  

 Unionen's relevante toldsteder sender en stemplet kopi af 

transportformularen til de kompetente afsendelses-, transit- og 

bestemmelsesmyndigheder i Unionen med angivelse af, at affaldet enten 

har forladt eller er ankommet til Unionen  

                                                 
10

  Se afsnit B for disse tilfælde. 

11  F.eks. et land, hvorpå OECD-Rådets beslutning C(2001)107/final finder anvendelse, jf. artikel 2, stk. 17, i 

forordning (EF) nr. 1013/2006. 

b040678
Fremhæv
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 i tilfælde af eksport fra Unionen at der i den kontrakt, der vedrører 

anmeldelsen, fastsættes visse forpligtelser for modtageren af affaldet og 

behandlingsanlægget.  

Anmeldelsen skal desuden indeholde oplysninger om indgangs- og 

udgangstoldstedet
12

. 

2. EU-MÅL FOR AFFALDSHÅNDTERING OG NYTTIGGØRELSE I TREDJELANDE   

Hvor nyttiggørelse af affald, der genereres i EU-medlemsstater, finder sted uden for 

Unionen, kan medlemsstaterne medregne dette affald i forbindelse med opfyldelsen 

af EU-målene for affaldshåndtering afhængigt af behandlingsbetingelserne uden for 

Unionen. Navnlig 

 Eksport af affald af elektrisk og elektronisk udstyr til behandling i Det 

Forenede Kongerige vil kunne indregnes i målene for affaldshåndtering 

fastsat i direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
13

, 

hvis der foreligger solide beviser for, at behandlingen af dette affald i Det 

Forenede Kongerige finder sted under omstændigheder, der svarer til 

kravene i direktivet
14

. 

 Eksport af affald af udtjente batterier og akkumulatorer til behandling i 

Det Forenede Kongerige vil kunne indregnes i målene for 

affaldshåndtering fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og 

udtjente batterier og akkumulatorer
15

, hvis der er solide beviser for, at 

behandlingen af dette affald i Det Forenede Kongerige finder sted under 

omstændigheder, der svarer til kravene i direktivet
16

. 

 Eksport af kommunalt affald til forberedelse med henblik på genbrug og 

genanvendelse og eksport af bygge- og nedrivningsaffald med henblik på 

genbrug, genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse i Det Forenede 

Kongerige vil kunne indregnes i målene for affaldshåndtering fastsat i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 

2008 om affald
17

, hvis det kan dokumenteres, at overførslen er sket i 

overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1013/2006
18

, særlig artikel 49, stk. 2
19

. 

                                                 
12  "Rubrik 16" i anmeldelsesformularen. Se bilag IA og punkt 44 i bilag IC i forordning (EF) nr. 1013/2006. 

13  EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38.  

14  Artikel 10, stk. 2, i direktiv 2012/19/EF.  

15  EUT L 266 af 26.9.2006, s. 1. 

16  Artikel 15, stk. 2, i direktiv 2006/66/EF. 

17  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.  

18  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1. 
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 Eksport af emballage og emballageaffald vil kunne indregnes i målene for 

affaldshåndtering fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald
20

, hvis 

der er stærke beviser for, at nyttiggørelsen og/eller genanvendelsen i Det 

Forenede Kongerige har fundet sted på vilkår, der i det store og hele 

svarer til dem, der foreskrives i fællesskabslovgivningen på området
21

, 

herunder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1013/2006
22

, særlig artikel 49, stk. 2. 

 Eksport af udrangerede køretøjer indregnes i målene for affaldshåndtering 

fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. 

september 2000 om udrangerede køretøjer
20

, hvis der er solide beviser for, 

at genvindingen og/eller nyttiggørelsen i Det Forenede Kongerige finder 

sted på vilkår, der i det store og hele svarer til dem, der fremgår af 

fællesskabslovgivningen på området
23

, herunder bestemmelserne i 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006
24

, særlig 

artikel 49, stk. 2. 

B. RELEVANTE UDTRÆDELSESBESTEMMELSER I UDTRÆDELSESAFTALEN 

I udtrædelsesaftalens artikel 47, stk. 1, fastsættes det på de betingelser, der er fastsat deri, 

at transport af varer, som er i gang ved overgangsperiodens udløb, anses som transport 

inden for Unionen for så vidt angår EU-retlige krav til import- og eksporttilladelser.  

Eksempel: En specifik forsendelse af affald, hvor transporten mellem EU og Det 

Forenede Kongerige er i gang ved overgangsperiodens udløb, kan stadig komme ind i EU 

eller Det Forenede Kongerige på grundlag af en anmeldelsesformular, hvorpå de 

kompetente afsendelses-, transit- og bestemmelsesmyndigheder har givet deres 

samtykke. 

                                                                                                                                                 
19  Artikel 2, stk. 5, i Kommissionens afgørelse 2011/753/EU af 18. november 2011 om fastlæggelse af regler og 

beregningsmetoder med henblik på at kontrollere overholdelse af de mål, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (EUT L 310 af 25.11.2011, s. 11). 

20  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10.  

21  Artikel 4, stk. 1, i Kommissionens beslutning 2005/270/EF om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald skal benyttes i forbindelse 

med databasesystemet (EUT L 86 af 5.4.2005, s. 6). 

22  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1. 

23  Artikel 2, stk. 1, i Kommissionens beslutning 2005/293/EF af 1. april 2005 om detaljerede regler for overvågning 

af målene for genbrug/nyttiggørelse og genbrug/genanvendelse i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/53/EF om udrangerede køretøjer (EUT L 94 af 13.4.2005, s. 30). 

24  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1. 
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C. REGLER, DER FINDER ANVENDELSE I NORDIRLAND EFTER OVERGANGSPERIODENS 

UDLØB 

Efter overgangsperiodens udløb finder protokollen om Irland og Nordirland ("IE/NI-

protokollen") anvendelse
25

. Den nordirske lovgivende forsamling skal regelmæssigt give 

deres samtykke til IE/NI-protokollen, hvis indledende anvendelsesperiode slutter fire år 

efter overgangsperiodens udløb
26

.  

IE/NI-protokollen bevirker, at visse EU-retlige bestemmelser også finder anvendelse på 

og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland. I protokollen har Unionen og 

Det Forenede Kongerige endvidere aftalt, at i det omfang EU-regler finder anvendelse på 

og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, behandles Nordirland som om 

det var en medlemsstat
27

. 

I henhold til IE/NI-protokollen finder forordning (EF) nr. 1013/2006 anvendelse på og i 

Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland
28

.  

Dette betyder, at henvisningerne til Unionen i del A og B i denne meddelelse skal forstås 

som omfattende Nordirland, mens henvisninger til Det Forenede Kongerige skal forstås 

som henvisninger til Storbritannien alene med forbehold af artikel 6, stk. 1, i IE/NI-

protokollen. I henhold til artikel 6, stk. 1, finder EU-retlige bestemmelser, der finder 

anvendelse i medfør af protokollen, og som forbyder eller begrænser eksporten af varer, 

kun anvendelse på handel mellem Nordirland og andre dele af Det Forenede Kongerige, i 

det omfang det er strengt påkrævet i medfør af Unionens internationale forpligtelser. 

Mere specifikt indebærer dette bl.a. følgende: 

 Import af affald fra Storbritannien eller tredjelande til Nordirland reguleres af 

afsnit V i forordning (EF) nr. 1013/2006, hvorved import af affald forbliver lovlig 

og underlagt de krav, der er fastsat i forordningen. 

 Eksport af affald til bortskaffelse og blandet kommunalt affald fra Nordirland til 

Storbritannien er omfattet af proceduren for forudgående informeret samtykke. 

 Eksport af affald til bortskaffelse og blandet kommunalt affald fra Nordirland til 

tredjelande (undtagen til EFTA-lande) forbliver forbudt.  

 Eksport af affald til bortskaffelse og blandet kommunalt affald fra Nordirland til 

EFTA-landene forbliver lovlig og er omfattet af proceduren for forudgående 

informeret samtykke
29

. 

 Eksport af farligt affald fra Nordirland til Storbritannien og til tredjelande, der er 

medlemmer af OECD, er omfattet af proceduren med skriftlig anmeldelse og 

samtykke
30

. 

                                                 
25  Udtrædelsesaftalens artikel 185.  

26  IE/NI-protokollens artikel 18. 

27  Udtrædelsesaftalens artikel 7, stk. 1, sammenholdt med protokollens artikel 13, stk. 1.  

28  IE/NI-protokollens artikel 5, stk. 4, samt afsnit 25 i bilag 2 til nævnte protokol. 

29
  Jf. artikel 34, 35 og 3 i forordning (EF) nr. 1013/2006. 

b040678
Fremhæv

b040678
Fremhæv
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 Eksport af farligt affald fra Nordirland til lande uden for OECD forbliver 

forbudt
31

. 

I henhold til IE/NI-protokollen kan Det Forenede Kongerige imidlertid for så vidt angår 

Nordirland ikke deltage i EU's beslutningstagen og beslutningsproces
32

. 

Kommissionens websted for affaldspolitik 

(http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm) indeholder generelle oplysninger om 

overførsel af affald og forvaltning af specifikke affaldsstrømme. Disse sider opdateres 

om nødvendigt med yderligere oplysninger. 

 

Europa-Kommissionen   

Generaldirektoratet for Miljø 

                                                                                                                                                 
30  Jf. artikel 38 og 3 i forordning (EF) nr. 1013/2006. 

31  Jf. artikel 36 i forordning (EF) nr. 1013/2006. 

32
  Hvis det er nødvendigt at udveksle oplysninger eller føre gensidige konsultationer, finder dette sted i 

den fælles rådgivende arbejdsgruppe, der er nedsat ved artikel 15 i IE/NI-protokollen. 
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