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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 16. januar 2023 

Mængden af farligt affald i EU vokser 
 
Trods EU's indsats for at reducere produktionen af farligt affald er den producerede mængde vokset støt siden 
2004. Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag en analyse, som kaster lys over de eksisterende og 
fremtidige udfordringer med hensyn til farligt affald: at sikre bedre affaldsklassificering, bedre sporbarhed og 
øget genanvendelse samt at bekæmpe ulovlig handel, som fortsat er en lukrativ forretning. 
 
"Produktionen af farligt affald er stigende, og det er EU nødt til at gøre noget ved," siger Eva Lindström, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for analysen. "Genanvendelse og energiudnyttelse er 
de bedste metoder til behandling af farligt affald. Bortskaffelse bør kun anvendes som en sidste udvej. Men over 
50 % af EU's farlige affald bliver fortsat bare bortskaffet. I denne analyse viser vi, at forebyggelse og behandling 
af farligt affald er forbundet med udfordringer, men også åbner muligheder." 
 
Farligt affald håndteres bedst ved helt at forebygge, at det produceres. Dette har været en EU-prioritet siden 
1991. EU's indsats har fokuseret på at påvirke de erhvervsdrivendes design- og fremstillingsmetoder, at gøre 
forurenere ansvarlige for deres affald og at give forbrugerne bedre oplysninger. Trods disse initiativer er 
mængden af farligt affald produceret i EU ikke blevet reduceret.  
 
Farligt affald skal behandles på særlige behandlingsanlæg under overholdelse af strenge regler og sikkerhedskrav. 
Dette pålægger de erhvervsdrivende administrative byrder og høje omkostninger, som skaber en risiko for ulovlig 
handel med farligt affald, hvor erhvervsdrivende undlader at anmelde det producerede affald som farligt og 
dumper det ulovligt i EU eller overfører det ulovligt til andre lande. Revisorerne fremhæver, at korrekt 
klassificering og sporing af farligt affald kan bidrage til at forhindre ukorrekt behandling og ulovlige genveje, men 
at farligt affald klassificeres forskelligt i de forskellige medlemsstater. Europa-Kommissionen kan også gøre mere 
for at harmonisere den gældende EU-lovgivning, siger revisorerne. Tilpasning af de nationale elektroniske registre 
over farligt affald til det europæiske register over overførsler af affald kunne bidrage til en mere effektiv sporing 
af det farlige affald i hele dets levetid. 
 
Ideelt set bør farligt affald forberedes med henblik på genbrug eller genanvendes. En stor del farligt affald er dog 
ikke egnet til genbrug, og mulighederne for genanvendelse begrænses af tekniske vanskeligheder og manglende 
markedsmuligheder for genanvendelsesprodukter. I deres analyse påpeger revisorerne, at forbedrede 
genanvendelsesteknologier og øget kapacitet kan åbne nye muligheder - f.eks. ville nyttiggørelse af kritiske 
råstoffer fra elektronisk udstyr og andet affald styrke EU's strategiske autonomi.  
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Ulovlig handel med og dumpning af farligt affald er fortsat en lukrativ forretning. Alene ulovlig handel menes at 
indbringe mellem 1,5 og 1,8 milliarder euro om året. Det er sjældent, at ulovlig handel opdages, efterforskes og 
retsforfølges, og bøderne er beskedne.  
Mulighederne for ulovlig handel kan begrænses ved hjælp af digitalisering med henblik på bedre sporing af farligt 
affald og bekæmpelse af falske anmeldelser samt ved indførelse af en mere afskrækkende sanktionsmekanisme. 
I 2021 foreslog Kommissionen et forbud mod alle overførsler af affald til bortskaffelse, og dette kunne yderligere 
bidrage til at begrænse ulovlig handel med farligt affald.  
 
Baggrundsoplysninger  
EU-lovgivningen definerer farligt affald som affald, der udviser en eller flere farlige egenskaber ved f.eks. at være 
eksplosivt, irriterende eller toksisk. Farligt affald udgør en trussel mod menneskers sundhed og miljøet. 
Fremstillingsindustri (især metal), spildevands- og affaldsbehandling, byggeri og råstofudvinding står tilsammen 
for 75 % af produktionen af farligt affald i EU. Farligt affald kan også produceres i husholdninger (f.eks. visse 
lægemidler, brugte batterier, rengøringsmidler og elektroniske apparater). 
Med hensyn til affaldshåndtering er EU-landene ansvarlige for at håndhæve EU's lovkrav på nationalt niveau. 
Kommissionen har indledt talrige traktatbrudssager mod medlemsstater for manglende gennemførelse af EU-
krav i nationale regler og for manglende overholdelse af EU-krav. Ifølge Kommissionens oversigt blev der i 
programperioden 2014-2020 tildelt 4,3 milliarder euro i EU-finansiering til affaldshåndtering generelt, men ingen 
midler specifikt til håndtering af farligt affald. De disponible data viser, at finansieringen hovedsagelig blev ydet 
via Horisont 2020 til forskning og kapacitetsopbygning. Den næststørste kilde til finansiering af tiltag vedrørende 
håndtering af farligt affald var Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Foruden EU-
budgettet yder både genopretnings- og resiliensfaciliteten og Den Europæiske Investeringsbank finansiering til 
projekter vedrørende håndtering af affald, bl.a. farligt affald. Siden vedtagelsen af klassificeringsforordningen i 
2020 har EU ikke finansieret forbrænding og deponering af farligt affald, da disse aktiviteter ikke betragtes som 
bæredygtige. I stedet har EU fremmet genanvendelsesaktiviteter. 
 
Dette er ikke en revisionsberetning, men en analyse, der hovedsagelig er baseret på offentligt tilgængelige 
oplysninger eller materiale, som er indsamlet specifikt til formålet. Revisionsretten har på dette område tidligere 
offentliggjort publikationer om forureneren betaler-princippet, om elektrisk og elektronisk affald og om 
plastaffald.  
Revisionsrettens analyse "EU's foranstaltninger til at tackle den voksende mængde farligt affald" kan fås på 
Revisionsrettens websted (eca.europa.eu). 
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