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Indledning 

Denne rapport sammenfatter resultaterne af alle de høringsaktiviteter, der er gennemført 
som led i evalueringen af forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald som 
ændret (herefter benævnt "forordningen om overførsel af affald" eller "forordningen"), 
samt forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der 
er opført i bilag III eller IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er 
omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af 
affald. Denne rapport bygger på støtteundersøgelsens bilag D1.  

Høringsstrategi 

Kommissionen fremlagde i 2017 sin høringsstrategi vedrørende evaluering af 
forordningen om overførsel af affald. Den kan læses her: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/wsr_evaluation_consultation_strategy.pdf.   

Offentlig høring 

Den offentlige høring havde til formål at indhente udtalelser fra alle interesserede 
borgere eller organisationer og var navnlig rettet mod de interessenter, der sandsynligvis 
ikke ville være involveret i de andre mere specialiserede indsatsområder i forbindelse 
med høringsaktiviteterne.  

                                                 
1 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/926420bc-8284-11e9-9f05-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
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Spørgeskemaet blev udarbejdet med henblik på at være tilgængeligt for offentligheden, 
og der blev derfor kun i begrænset omfang anvendt teknisk sprog i forbindelse med 
forordningen om overførsel af affald. Det blev oversat til alle EU-sprog og uploadet til 
portalen "Deltag i debatten"2 ved hjælp af EU's undersøgelsesværktøj3. Høringsperioden 
var den 30. januar 2018 til den 27. april 2018. For at øge svarprocenten blev der også lagt 
et link til spørgeskemaet på Europa-webstedet for offentlig høring4, og en række 
organisationer blev også kontaktet direkte og bedt om at hjælpe med at formidle linket til 
spørgeskemaet. 

I alt udfyldte 215 respondenter spørgeskemaet i høringsperioden. Figur B-1 nedenfor 
viser respondenterne fordelt efter type. 

Blandt deltagerne i høringen svarede 89 (41 % af det samlede antal) på vegne af 
virksomheder, hvoraf 44 var store virksomheder (med over 250 ansatte) og 26 havde 
mindre end 50 ansatte. 31 af respondenterne var nationale erhvervsorganisationer, 28 
europæiske erhvervsorganisationer, 21 nationale offentlige myndigheder, 19 ikke-
statslige organisationer, 10 borgere. Herudover var der flere regionale/lokale offentlige 
myndigheder (10), og 7 var fordelt på konsulentvirksomheder, fagforeninger og 
kategorien "Andre" (3 respondenter fordelt på 1 selvstændig, 1 fagligt organ og 1 
interessegruppe). Fordelingen af interessenttyper fremgår af figur B-1 nedenfor.  

Figur B-1— Fordeling af interessenttyper i den offentlige høring til evalueringen af 
forordningen om overførsel af affald 

 

                                                 
2 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_da  

3 https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

4 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_da 
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Figur B-2— Landefordeling i den offentlige høring til evalueringen af forordningen 
om overførsel af affald 

 

Landefordelingen fremgår af figur B-2. 

Målrettede høringer i form af interviews og undersøgelser 

Den målrettede høring havde form af interviews med specifikke interessenter og gjorde 
brug af elektroniske undersøgelsesværktøjer som skitseret nedenfor. 

Indledende interviews med eksperter 

Tidligt i dataindsamlingsfasen blev der gennemført 12 små strukturerede pilotinterviews 
med eksperter for at supplere de oplysninger, der fremkom ved litteraturgennemgangen. 
Repræsentanter fra affaldsindustrien, medlemsstaterne og NGO'erne deltog i disse 
interviews, og resultaterne blev brugt til at bekræfte evalueringens indledende omfang, de 
forventede datakilder og datamangler samt til information om den primære 
dataindsamling fra den åbne offentlige høring og de målrettede høringer, der blev 
gennemført senere i evalueringsprocessen. 

Målrettede undersøgelser 

Der blev udviklet en målrettet undersøgelse med henblik på gennemførelse ved hjælp af 
Checkmarket — et onlineundersøgelsesværktøj. Den første del af undersøgelsen 
behandlede spørgsmålene ud fra de fem evalueringskriterier, der gælder for alle de 
udvalgte interessenter. Den anden del af undersøgelsen blev specifikt rettet til 
medlemsstaternes kompetente myndigheder med særlig fokus på bestemmelserne om 
inspektion og håndhævelse af forordningen om overførsel af affald.   

Undersøgelsen blev gennemført i perioden udgangen af maj til udgangen af juni 2018. 
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Der blev modtaget i alt 104 svar på den målrettede undersøgelse på tværs af 19 
medlemsstater5. Undersøgelsen havde til formål at gøre det muligt for interessenterne at 
være selektive i de spørgsmål, de besvarede, selv om 59 % af respondenterne svarede på 
alle spørgsmål. 

Figur B-3 Antal besvarelser fra den målrettede høring pr. medlemsstat 

 

 

 

Figur B-4 Type af organisationer, der har svaret på den målrettede undersøgelse 

 

 

Workshops for interessenter 

Der blev afholdt to workshops i forbindelse med evalueringen, hvor den første fandt sted 
i januar og den anden i september 2018. Der var ca. 60 deltagere fra alle målrettede 
interessentgrupper i begge workshops.  

                                                 
5I kombination med svarene fra den offentlige høring var der kun fire medlemsstater, hvor der ikke 
indkom nogen besvarelser fra. Der blev ikke gjort nogen yderligere indsats for at opnå flere svar. 
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Den første heldagsworkshop blev afholdt i Bruxelles torsdag, den 11. januar 2018, og 
blev brugt til at bekræfte de vigtigste problemstillinger i forbindelse med gennemførelsen 
af forordningen til dato, idet både positive og negative virkninger blev taget i betragtning, 
og til at overveje omfanget af yderligere dataindsamling. 

Deltagerne modtog en sammenfatning af de problemstillinger, der blev konstateret i 
forbindelse med litteraturgennemgangen og de indledende interviews, og blev bedt om at 
bekræfte, modbevise eller kommentere idéer og materialer i forbindelse med disse 
problemstillinger. 

Overordnet set blev de rejste emner og problemstillinger bekræftet af deltagerne, idet der 
blev lagt vægt på anvendelsen af eksisterende rapporter fra medlemsstaterne i forbindelse 
med gennemførelsen af forordningen, betydningen af at inddrage alle interessenter i 
evalueringen og de oprindelige mål i forordningen i forhold til det ændrede marked for 
affald og navnlig forholdet til den cirkulære økonomi. 

Den anden heldagsworkshop blev afholdt i Bruxelles tirsdag, den 11. september 2018, 
med det formål at godkende udkastet til konklusioner fra evalueringen af den fremlagte 
dokumentation på grundlag af evalueringskriterierne og -spørgsmålene. Deltagerne i 
workshoppen modtog: 

i. forud for workshoppen et sammenfattende dokument med et kort resumé af 
konklusionerne fra evalueringen og 

ii. på selve workshoppen oplæg, som blev uddybet af de konsulenter, der 
bistod Kommissionen i evalueringsprocessen, og som nærmere beskrev 
konklusionerne i det sammenfattende dokument. 

Dagsordenen blev fastlagt ud fra evalueringskriterierne. 

Ved hver samling og efter konsulenternes redegørelser blev deltagerne bedt om at udtale 
sig om udkastet til konklusioner. Disse oplysninger blev medtaget i udkastet til 
workshoprapport, der blev udarbejdet med henblik på høring efter workshoppen. 
Deltagernes bemærkninger blev derefter indarbejdet i den endelige workshoprapport. 

Overordnet set blev udkastet til konklusioner godkendt af interessenterne under 
forudsætning af ændrede formuleringer og tilføjelse af nødvendige detaljer for at tage 
alle interessenternes synspunkter i betragtning. 

Detaljerne fra disse workshops findes i rapporterne i støtteundersøgelsens bilag G6. 

Feedback om evalueringens køreplan 

Der indkom feedback fra BDE (en tysk sammenslutning, der hovedsagelig repræsenterer 
private virksomheder i affalds- og spildevandshåndteringsbranchen), European 
Electronics Recyclers Association, European Recycling Industries' Confederation 
(EuRIC), European Union for Responsible Incineration and Treatment of Special Waste 
(EURITS), European Recycling Platform, Den Europæiske Sammenslutning for 
Affaldsbehandling og Miljøtjenester (FEAD), Remondis Industrie Service Group, 
Subdireccion General de Residuos, Finnish Environmental Industries (YTP), Fabrice 
Sancho (borger), Arsi Saukkola (andre organisationer end 
selskaber/virksomheder/NGO'er) og to anonyme respondenter. Udtalelserne og 

                                                 
6 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/926420bc-8284-11e9-9f05-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
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dokumentationen i denne feedback er blevet anvendt direkte i evalueringsundersøgelsen 
sammen med en række af respondenterne, der bidrog med yderligere materiale som led i 
de andre høringsaktiviteter, der blev gennemført som beskrevet ovenfor. 

Refitplatformens udtalelse 

Refitplatformen tog bidragene i betragtning fra Danish Business Forum, den finske 
undersøgelse af bedre lovgivning og et medlem af interessentgruppen vedrørende 
forordningen om overførsel af affald og vedtog den 19. marts 2018 sin udtalelse7. 

Interessentgruppen bemærkede, at nationale myndigheder og interessenter i årenes løb 
havde rejst en række betænkeligheder om visse bestemmelser i forordningen, hvilket har 
medført unødvendige administrative byrder samt forsinkelser og yderligere omkostninger 
til overførsel af affald. De anerkendte også den fortsatte forekomst af ulovlige 
affaldsoverførsler. 

De to første bidrag, der blev undersøgt, vedrørte både den uklare definition af affald og 
status for visse former for affald og de mulige konsekvenser for en forbedret 
genanvendelse af affald i EU. Interessentgruppen erkendte, at disse problemer hæmmer 
udviklingen af et reelt indre marked for genanvendelse af affald og udviklingen af en 
cirkulær økonomi. Interessentgruppen var bekendt med det arbejde, der er udført i 
forbindelse med revisionen af rammedirektivet om affald, for at hjælpe med at skelne 
mellem affald og ikke-affald og i forbindelse med den kommende meddelelse om 
samspillet mellem kemikalier, produkter og affald.  

Interessentgruppen opfordrede Kommissionen til at benytte revisionen af forordningen 
om overførsel af affald til at få klarhed over disse spørgsmål og sikre, at definitioner og 
fortolkninger harmoniseres på tværs af medlemsstaterne. Det nuværende kludetæppe af 
fortolkninger og de hermed forbundne håndhævelsesmuligheder skader virksomhedernes 
muligheder i forbindelse med genanvendelse af affald og den cirkulære økonomi. 
Interessentgruppen anbefalede, at Kommissionen styrker udvekslingen af bedste praksis 
med hensyn til gennemførelse og håndhævelse og bevæger sig i retning af en mere 
ensartet håndhævelse.  

Interessentgruppen fandt det interessant at undersøge idéen, om der kan tilføjes flere 
typer affald til den "grønne liste" for at mindske de administrative byrder. Dette bør dog 
kun ske efter en grundig analyse af affaldstypernes egenskaber og deres potentielle 
indvirkning på miljøet. Det blev også foreslået at undersøge, hvordan der kan oprettes et 
register over certificerede genvindingsanlæg, og hvordan man kan reducere antallet af 
tilladelser i EU, hvis affaldet overføres til et hvilket som helst af disse certificerede 
anlæg.  

Det sidste bidrag vedrørte en mere konkret problemstilling om manglende gensidig 
anerkendelse af registreringer. Medlemsstaterne anerkender tilsyneladende ikke 
hinandens registreringer gensidigt, hvilket fører til mange parallelle registreringer, som er 
administrativt krævende for transportvirksomhederne. Endvidere er det i praksis meget 
vanskeligt af forskellige årsager for transportvirksomheder at foretage registreringer i 
andre lande end hjemlandet, idet der er: forskellige former for registreringer og deres 
gyldighed, forskellige krav om at give oplysninger om registreringer samt sproglige 
udfordringer. Derfor bliver transporten forsinket, fordi de transportvirksomheder, der 

                                                 
7 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation-ix-3a-c_regulation-on-shipment-of-
waste_en.pdf  
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afventer registreringen, eller den pågældende transportvirksomhed mister opgaven. En 
anden udfordring er, at transportvirksomheden forhindres i at ændre virksomhedens 
selskabsform. Transportvirksomheden skal ændre virksomhedens selskabsform for at 
kunne ansøge om registrering, og når dette sker, skal den afvente medlemsstaternes svar 
på anmodningen om registrering. I mellemtiden er virksomheden udelukket fra markedet. 
Endelig er de digitale løsninger ikke altid kompatible på tværs af grænserne.  

Interessentgruppen støttede forslaget om at sikre gensidig anerkendelse af registreringer 
af virksomheder, der transporterer affald. De mente, at der kunne sikres samme grad af 
beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed, hvis minimumskravene og procedurerne 
for registrering fastsættes på EU-plan og afspejles i de nationale registreringssystemer.  

Specifikt med hensyn til eksport af plastaffald henviste interessentgruppen i sin udtalelse 
til den globale udvikling med hensyn til eksport af plastaffald. Et eksempel herpå er, at 
affald, der tidligere ville være blevet overført til Kina, for nylig er blevet omdirigeret 
efter Kinas beslutning om at forbyde import af visse typer plastaffald. Interessentgruppen 
anførte også, at der er skabt muligheder for EU's genanvendelsesvirksomheder på grund 
af denne udvikling.  

 

Ad hoc-bidrag 

Der blev givet ad hoc-bidrag, jf. nedenstående tabel: 

Organisation Repræsenterede interesser Type bidrag 

Dansk Erhverv Dansk Industri 

Skriftlige bemærkninger ud over 
de bidrag, der er ydet i 
forbindelse med den målrettede 
høring af interessenterne.  
Overordnet set bidrog de 
supplerende oplysninger med 
yderligere dokumentation i 
forhold til et eller flere af 
evalueringskriterierne. 

EuRIC Europæisk genvindingsindustri 

Eurometaux Den europæiske non-ferro-
metalindustri 

Hazardous Waste 
Europe 

EU's sektor for behandling af farligt 
affald 

Den Europæiske 
Sammenslutning for 
Affaldsbehandling og 
Miljøtjenester 

EU's sektorer for affaldsbehandling og 
miljøtjenester 

HOSZ Ungarn Den ungarske affaldsbehandlingssektor 

VDEh Tyskland Tyske stålproducenter 

Veolia Den private sektor — 
affaldshåndteringstjenester 

 

Anvendelse af de indsamlede oplysninger  

Alle de oplysninger, der er indsamlet som led i dataindsamlingen, både gennem den 
høring, der er fremhævet i denne sammenfattende rapport, samt litteraturgennemgangen 
og den dokumentation, der er indsamlet af konsulentteamet, er blevet samlet i et fælles 
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dataregister.  I forbindelse med samlingen i registret er der foretaget en undersøgelse af 
alle datakilder i forhold til de enkelte spørgsmål i evalueringen, idet der er noteret 
relevante kilder til dokumentation, som derefter citeres i evalueringsundersøgelsens 
hoveddel. Dataene er derefter blevet analyseret med henblik på at identificere eventuelle 
modstridende eller støttende erklæringer og dokumentation for at nå frem til 
konklusionerne i den endelige evalueringsundersøgelse. Med henblik herpå blev den 
anden workshop for interessenter anvendt til at bekræfte udkastet til de endelige 
konklusioner på grundlag af disse oplysninger og til at tilpasse konklusionerne i 
overensstemmelse med denne workshop. I denne forbindelse blev alle synspunkter med 
bred opbakning taget i betragtning i den endelige rapport, mens de mindre udbredte 
synspunkter også er medtaget og identificeret som sådanne. 

 


