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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 

af 18.4.2012 

om fastlæggelse af et spørgeskema til medlemsstaternes rapporter om gennemførelsen af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald 

(EØS-relevant tekst) 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR − 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 
2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver1, særlig artikel 37, stk. 1, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1)  I henhold til direktiv 2008/98/EF er medlemsstaterne forpligtede til hvert tredje år at 
underrette Kommissionen om gennemførelsen af dette direktiv ved at indsende en 
elektronisk sektorrapport på grundlag af et spørgeskema eller en formular. 

(2) For at gøre det muligt for medlemsstaterne at opfylde deres rapporteringsforpligtelser i 
henhold til direktiv 2008/98/EF er det derfor nødvendigt at fastlægge spørgeskemaet. 

(3) Den første gennemførelsesrapport skal dække perioden fra gennemførelsesdatoen for 
direktiv 2008/98/EF, dvs. fra den 12. december 2010 til udgangen af den treårige 
indberetningsperiode, dvs. indtil den 31. december 2012. 

(4) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det 
udvalg, som blev nedsat ved artikel 6 i direktiv 91/692/EØF − 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:  

Artikel 1 

Medlemsstaterne udarbejder deres rapporter om gennemførelsen af direktiv 2008/98/EF på 
basis af spørgeskemaet i bilaget til denne afgørelse. 

                                                 
1 EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.  
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Artikel 2 

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 18.4.2012. 

 På Kommissionens vegne  
 
 Janez POTOČNIK 
 Medlem af Kommissionen 
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BILAG 

SPØRGESKEMA 

til medlemsstaternes rapport om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/98/EF om affald 

1. GENNEMFØRELSE I NATIONAL RET (ARTIKEL 40 I DIREKTIV 2008/98/EF) 

Giv en henvisning og et elektronisk link til de nationale love og bestemmelser, der 
gennemfører direktiv 2008/98/EF, herunder eventuelle ændringer. 

2. AFFALDSHIERARKI (ARTIKEL 4 I DIREKTIV 2008/98/EF) 

Beskriv, hvordan affaldshierarkiet i artikel 4 i direktiv 2008/98/EF er afspejlet i lovgivningen 
og politikkerne vedrørende affaldsforebyggelse og affaldshåndtering, og hvordan 
medlemsstaten anvender det til at fremme de muligheder, der giver det bedste samlede 
miljøresultat. 

Giv navnlig eksempler på kategorier af affaldsstrømme, som afviger fra hierarkiet, når det er 
begrundet af hensyn til livscyklus-tankegangen vedrørende de samlede konsekvenser af 
produktion og håndtering af denne type affald. Medlemsstaten skal påvise, hvordan den har 
sikret, at afvigelsen fra affaldshierarkiet er objektivt begrundet, idet den tager hensyn til 
kriterierne i artikel 4, stk. 2, sidste punktum, og betragtning 31. 

3. KLASSIFICERING AF AFFALD (ARTIKEL 7 I DIREKTIV 2008/98/EF) 

1) Under henvisning til artikel 7 i direktiv 2008/98/EF gives en beskrivelse af 
medlemsstatens affaldsklassifikationssystem. 

2) Med henvisning til artikel 7, stk. 2 og 3, i direktiv 2008/98/EF er affald, der er 
klassificeret som farligt affald i henhold til affaldslisten i Kommissionens beslutning 
2000/532/EF2, blevet klassificeret som ikke-farligt affald af medlemsstaten, eller er 
affald, der ikke er klassificeret som farligt i henhold til affaldslisten, blevet 
klassificeret som farligt? 

3) Afviger medlemsstatens klassifikationssystem for ikke-farligt affald fra den 
europæiske affaldsliste? 

4. UDVIDET PRODUCENTANSVAR (ARTIKEL 8 I DIREKTIV 2008/98/EF) 

1) Beskriv de lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger, som 
medlemsstaten har anvendt til at sikre, at enhver fysisk eller juridisk person, der 
erhvervsmæssigt udvikler, fremstiller, forarbejder, behandler, sælger eller importerer 
produkter har et udvidet producentansvar. Har medlemsstaten indført en forpligtelse 

                                                 
2 EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3. 
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til at tage brugte produkter tilbage, eller er der truffet foranstaltninger til at sikre 
genbrug eller genanvendelse af produkter? 

2) Hvilke foranstaltninger har medlemsstaten truffet med henblik på at fremme et 
produktdesign, der mindsker miljøpåvirkningerne og affaldsproduktionen under 
fremstillingen og anvendelsen af produkterne og den efterfølgende håndtering af 
produkter, der er blevet til affald? 

5. NYTTIGGØRELSE (ARTIKEL 10 I DIREKTIV 2008/98/EF) 

1) Beskriv, hvordan medlemsstaten har gennemført artikel 10 i direktiv 2008/98/EF om 
nyttiggørelse og særskilt indsamling af affald i overensstemmelse med artikel 4 og 
13 i samme direktiv. 

2) Angiv, hvor særskilt indsamling af affald efter medlemsstatens opfattelse ikke er 
teknisk, miljømæssig og økonomisk mulig. Ved særskilt indsamling menes 
indsamling, hvor en affaldsstrøm holdes adskilt alt efter affaldets type og art for at 
lette en specifik behandling. 

6. GENBRUG OG GENANVENDELSE (ARTIKEL 11 I DIREKTIV 2008/98/EF) 

1) Beskriv, hvilke foranstaltninger medlemsstaten har truffet for at gennemføre 
bestemmelserne i artikel 11, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF med henblik på at fremme 
genbrug af produkter og forberedelse med henblik på genbrugsaktiviteter. Hvilke 
supplerende foranstaltninger har medlemsstaten truffet?  

2) Udfyld tabellen i punkt 19, så det fremgår, om medlemsstaten har opfyldt målene i 
artikel 11 i direktiv 2008/98/EF. Hvis målene ikke er opfyldt, angives årsagerne 
hertil samt de foranstaltninger, som medlemsstaten har til hensigt at gennemføre for 
at nå disse mål. 

7. SÆRSKILT INDSAMLING (ARTIKEL 11, STK. 1, I DIREKTIV 2008/98/EF) 

1) Beskriv de affaldsstrømme, som medlemsstaten har etableret særskilte 
affaldssorteringsordninger til med henblik på at forbedre og fremme nyttiggørelsen 
af affald og fremme genanvendelse af høj kvalitet. Hvilke skridt er der taget til senest 
i 2015 at indføre særskilt indsamling af papir, metal, plastic og glas og til at fremme 
særskilt indsamling af bioaffald? 

2) Hvilke affaldsstrømme indsamles samtidig, hvor anvendes der en blandet indsamling 
og hvorfor? 

8. BORTSKAFFELSE (ARTIKEL 12 OG ARTIKEL 36, STK. 1, I DIREKTIV 2008/98/EF) 

Beskriv de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at affaldet underkastes sikre 
bortskaffelsesoperationer i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 13 i direktiv 
2008/98/EF om beskyttelse af menneskers sundhed og af miljøet. Hvilke foranstaltninger er 
der truffet for at mindske deponeringen af affald i overensstemmelse med affaldshierarkiet? 
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Har medlemsstaten indført deponeringsforbud eller økonomiske instrumenter til at forhindre 
deponering af affald? Hvilke foranstaltninger er der truffet til at forhindre henkastning, 
dumpning og ukontrolleret affaldshåndtering i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, i 
direktiv 2008/98/EF? 

9. FORURENEREN BETALER-PRINCIPPET OG ANSVARET FOR AFFALDSHÅNDTERING 
(ARTIKEL 14 OG 15 I DIREKTIV 2008/98/EF) 

1) Giv en kort beskrivelse af det system, som medlemsstaten anvender til at sikre, at 
princippet om, at forureneren betaler, får fuld virkning. 

2) Har medlemsstaten valgt, at omkostningerne ved affaldshåndtering enten helt eller 
delvist afholdes af producenten af det produkt, hvorfra affaldet stammer? Deltager 
distributørerne af produktet i afholdelsen af omkostningerne og i så fald i henhold til 
hvilken omkostningsfordelingsordning? 

10. PRINCIPPER OM TILSTRÆKKELIG EGENKAPACITET OG NÆRHED (ARTIKEL 16 I 
DIREKTIV 2008/98/EF) 

1) Er der truffet foranstaltninger til at opfylde forpligtelsen i artikel 16, stk. 1, i direktiv 
2008/98/EF til at oprette et integreret og tilstrækkeligt net af bortskaffelsesanlæg og 
anlæg til nyttiggørelse af blandet kommunalt affald, indsamlet fra private 
husholdninger, herunder også indsamling af denne form for affald fra andre 
producenter, og er nettet organiseret regionalt? 

2) Hvordan sikrer medlemsstaten, at affald bortskaffes eller nyttiggøres på et af de 
nærmeste egnede anlæg? 

3) Giv nærmere oplysninger om omfanget og udformningen af et eventuelt samarbejde 
med andre medlemsstater om opfyldelse af forpligtelsen i artikel 16, stk. 1, i direktiv 
2008/98/EF. 

4) Hvilken egenkapacitet har medlemsstaten opnået med hensyn til 
affaldsbortskaffelse? Svaret belyses med faktiske eller anslåede tal for 
affaldsbortskaffelse i medlemsstaten i forhold til den samlede affaldsproduktion, som 
skal bortskaffes i medlemsstaten. 

11. HÅNDTERING AF FARLIGT AFFALD (ARTIKEL 17 TIL 20 I DIREKTIV 2008/98/EF) 

1) Beskriv de foranstaltninger, som medlemsstaten har truffet for at sikre, at produktion, 
indsamling, oplagring og behandling af farligt affald sker under forhold, der 
beskytter miljøet og menneskers sundhed. 

2) Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sikre, at farligt affald kan spores fra 
produktion til endelig deponering, navnlig med hensyn til registerføring i henhold til 
direktivets artikel 35 i direktiv 2008/98/EF og en passende mærkning af farligt 
affald? Hvilke foranstaltninger er der truffet til at sikre en korrekt klassificering af 
affald med farlige egenskaber som farligt affald? 
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3) Angiv, hvordan og med hvilke midler forbuddet mod blanding af farligt affald 
gennemføres, og i hvilke tilfælde medlemsstaten har undtaget fra bestemmelsen i 
artikel 18, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF og tilladt blanding af farligt affald. 

12. OLIEAFFALD (ARTIKEL 21 I DIREKTIV 2008/98/EF) 

1) Beskriv den ordning, som medlemsstaten anvender til særskilt indsamling og 
håndtering af olieaffald. 

2) Har medlemsstaten truffet foranstaltninger til at forhindre, at olieaffald med 
forskellige egenskaber blandes, eller at olieaffald blandes med andre former for 
affald eller materialer? I så fald hvilke? 

3) Hvilke supplerende foranstaltninger såsom tekniske krav, producentansvar, 
økonomiske instrumenter eller frivillige aftaler anvender medlemsstaten med henblik 
på særskilt indsamling og korrekt behandling af olieaffald? 

4) Oplys endvidere, om olieaffald er omfattet af krav om regenerering i medlemsstaten, 
og om medlemsstaten begrænser den grænseoverskridende overførsel af olieaffald 
fra dens område til forbrændings- eller medforbrændingsanlæg for at prioritere 
regenerering af olieaffald.  

13. BIOAFFALD (ARTIKEL 22 I DIREKTIV 2008/98/EF) 

Beskriv kort, hvordan medlemsstaten fremmer:  

a) særskilt indsamling af bioaffald med henblik på kompostering og bioforgasning af 
bioaffald 

b) behandling af bioaffald, der lever op til et højt miljøbeskyttelsesniveau 

c) anvendelse af miljøforsvarlige materialer, som er fremstillet af bioaffald.  

14. TILLADELSER (ARTIKEL 23, 24 OG 25 I DIREKTIV 2008/98/EF) 

1) Hvordan sikrer medlemsstaten, at affaldsbehandlingen kun udføres på anlæg eller af 
virksomheder, som har indhentet en tilladelse, der opfylder kravene i direktivets 
artikel 23 i direktiv 2008/98/EF? 

2) Hvor mange undtagelser fra kravet om tilladelse har medlemsstaten givet, og hvilke 
bestemmelser er der fastsat for at sikre, at affaldshåndtering, der er undtaget kravet 
om tilladelse, er i overensstemmelse med princippet om en miljømæssigt forsvarlig 
affaldshåndtering? Har medlemsstaten gjort brug af Kommissionens retningslinjer 
for udstedelse af tilladelser og kontrol? 
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15. AFFALDSHÅNDTERINGSPLANER (ARTIKEL 28 I DIREKTIV 2008/98/EF) 

1) Er der udarbejdet én eller flere affaldshåndteringsplaner med henblik på at nå de 
anførte mål i artikel 1, 4 og 13 og 16 i direktiv 2008/98/EF? Opgiv et link til et 
websted, hvor de(n) er offentligt tilgængelige. Har medlemsstaten gjort brug af 
Kommissionens retningslinjer for udarbejdelse af en affaldshåndteringsplan? 

2) Hvor mange affaldshåndteringsplaner er der udarbejdet for at dække hele 
medlemsstatens område? Hvordan sikrer medlemsstaten, hvis der er udarbejdet mere 
end én plan, at hele medlemsstatens område er tilstrækkeligt dækket af 
affaldshåndteringsplaner, og at de lever op til målsætningerne i artikel 1, 4, 13 og 16 
i direktiv 2008/98/EF? 

16. PROGRAMMER FOR AFFALDSFOREBYGGELSE (ARTIKEL 29 I DIREKTIV 2008/98/EF) 

1) Er programmet/programmerne for affaldsforebyggelse blevet udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 1 og 4 i direktiv 2008/98/EF? Opgiv et link til et 
websted, hvor de(n) er offentligt tilgængelige. Har medlemsstaten gjort brug af 
Kommissionens retningslinjer for udarbejdelsen af programmer for 
affaldsforebyggelse? 

2) Redegør for de væsentligste bestemmelser i de programmer for affaldsforebyggelse, 
som medlemsstaten har vedtaget med henblik på at bryde sammenhængen mellem 
økonomisk vækst og miljøbelastningen fra affaldsproduktion. 

3) Beskriv eventuelle fremskridt i indberetningsperioden, der skyldes programmerne for 
affaldsforebyggelse, og anfør, hvilken udvikling der har været inden for 
affaldsproduktion i indberetningsperioden.  

17. KONTROL (ARTIKEL 34 I DIREKTIV 2008/98/EF) 

Giv venligst en kort beskrivelse af den i artikel 34 i direktiv 2008/98/EF omtalte 
regelmæssige kontrol, og angiv hvor hyppigt og grundigt, den foretages. Angiv også venligst 
den administrative kapacitet, som medlemsstaten har til rådighed til at udføre disse kontroller. 
Har medlemsstaten gjort brug af Kommissionens retningslinjer for udstedelse af tilladelser og 
kontrol? 

18. HÅNDHÆVELSE OG SANKTIONER (ARTIKEL 36, STK. 2, I DIREKTIV 2008/98/EF) 

Giv eksempler på medlemsstatens system til at sikre effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner, som finder anvendelse ved overtrædelse af bestemmelserne i 
direktiv 2008/98/EF  
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19. INDBERETNING VEDRØRENDE OPFYLDELSE AF MÅLENE I ARTIKEL 11, STK. 2, LITRA 
A) OG B) I DIREKTIV 2008/98/EF? 

Indberetningen baseres på Kommissionens afgørelse 2011/753/EU3. 

Indberetningsperiode: 

I overensstemmelse med afgørelse 2011/753/EU skal medlemsstaterne kontrollere, at målene i 
artikel 11, stk. 2, i direktiv 2008/98/EF overholdes ved at udregne vægten af affaldsstrømme, 
der genereres og forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse eller er genstand for 
anden materialenyttiggørelse i ét kalenderår. Medlemsstaterne indberetter oplysninger om 
forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og materialenyttiggørelse af de 
respektive affaldsstrømme enten for hvert år i den treårige indberetningsperiode, eller for 
årene i de indberetningsperioder, der fremgår af bilag I, afdeling 5, til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 2150/20024. 

1 Medlemsstaten indberetter oplysninger om de resultater, 
den har opnået med hensyn til at opfylde målene for hvert 
år i den treårige indberetningsperiode (vælg det relevante 
svar)5. 

 

ja / nej 

2 Medlemsstaten indberetter oplysninger om de resultater, 
den har opnået med hensyn til at opfylde målene for de i 
bilag I, afdeling 5, i forordning (EF) nr. 150/2002 nævnte 
indberetningsperioder (vælg det relevante svar)6. 

 

ja / nej 

3 (indberettes kun i den første gennemførelsesrapport, som 
udarbejdes på grundlag af dette spørgeskema) 

Angiv (ved at vælge det relevante svar), hvilken 
beregningsmetode, der er valgt i henhold til artikel 3, 
stk. 1, i afgørelse 2011/753/EU. 

Beregningsmetode 1 

Beregningsmetode 2 

Beregningsmetode 3 

Beregningsmetode 4 

4 (indberettes fra og med den anden gennemførelsesrapport) 

Angiv, om medlemsstaten har ændret den under punkt 3 
valgte beregningsmetode. Hvis ja, angiv den 
beregningsmetode, der nu er valgt, og hvordan 
medlemsstaten har sikret, at der er indbyrdes sammenhæng 

 

                                                 
3 EUT L 310 af 25.11.2011, s. 11. 
4 EFT 332 af 9.12.2002, s. 1. 
5 Disse tal indsamles årligt af Eurostat. 
6 Disse data indsamles hvert andet år af Eurostat. 
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i de indberettede oplysninger. 

Oplysningerne om nyttiggørelsesraten (der dækker 
forberedelsen af genbrug og nyttiggørelse) og 
genanvendelsesraten (der dækker forberedelse af genbrug 
og genanvendelse) indsamles af Eurostat. Medlemsstaterne 
kan indføre disse oplysninger af kontrolhensyn: 

 

% i år 

% i år 

Andelen af husholdningsaffald og lignende affald, der 
forberedes til genanvendelse og nyttiggørelse, opgjort i 
henhold til den beregningsmetode, som medlemsstaten har 
valgt for hvert år, der er omfattet af denne 
gennemførelsesrapport. % i år 

% i år 

% i år 

5 

Genanvendelsesraten for bygge- og nedrivningsaffald for 
hvert år, der er omfattet af denne gennemførelsesrapport. 

% i år 

6 Hvis målene ikke er opfyldt, angives årsagerne hertil samt 
de foranstaltninger, som medlemsstaterne har til hensigt at 
gennemføre for at nå disse mål. 
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