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Resumé 
I I januar 2018 godkendte Europa-Kommissionen en plaststrategi som et led i 
overgangen til en mere cirkulær økonomi og for at bidrage til opnåelsen af FN's mål for 
bæredygtig udvikling. Denne strategi foreslår foranstaltninger, der har til formål at 
forbedre plastprodukters genanvendelighed, indsamling, sortering, genanvendelse og 
genanvendte indhold. Der blev vedtaget nye mål for genanvendelse af plastemballage 
for 2025 (50 %) og 2030 (55 %) under 2018-ajourføringen af direktivet om emballage 
og emballageaffald. Opnåelsen af disse mål vil bidrage til at nå EU's mål for den 
cirkulære økonomi. Nye og strengere indberetningsregler vil sandsynligvis føre til, at 
EU's indberettede gennemsnitlige genanvendelsesprocent for plastemballage vil falde. 
Industriens kilder skønner, at dette kan betyde et fald fra 41 % til 32-29 %. 

II I lyset af strategiens nylige vedtagelse er det ikke muligt at vurdere dens indvirkning 
på nuværende tidspunkt. Følgelig har vi analyseret EU's tiltag til håndtering af 
plastaffald med særligt fokus på plastemballageaffald. Vi fokuserer på 
plastemballageaffald, da det udgør den største enkeltstående andel af plastaffaldet 
(61 %). Dette er ikke en revisionsberetning, men en analyse baseret på offentligt 
tilgængelige oplysninger eller materiale, der er indsamlet specifikt til formålet. 

III I vores analyse fokuserer vi på: 

o emballagedesign, der er afgørende for plastemballagens genanvendelighed 

o ordninger for udvidet producentansvar, der skaber en lov- og finansieringsramme 
for håndteringen af plastemballageaffald 

o indberetning af genanvendelsesdata, hvis pålidelighed er afgørende for at kunne 
måle EU's fremskridt med hensyn til at nå dets genanvendelsesmål for 
plastemballageaffald 

o overførsel af plastemballageaffald til tredjelande, der udgør en tredjedel af EU's 
indberettede genanvendelsesprocent for plastemballage 

o ulovlig handel med affald, der er en udfordrende form for kriminalitet, som 
desuden indvirker på håndteringen af plastemballageaffald. 

IV Vi præsenterer EU's rammer for håndtering af plastaffald i automobil-, elektronik-, 
landbrugs- og byggesektoren, der tilsammen tegner sig for 22 % af det plastaffald, som 
produceres i EU. Vi vil også se på de EU-finansieringsværktøjer, der er til rådighed for 
medlemsstaterne, med henblik på at støtte deres indsats for at forbedre håndteringen 
af plastaffald. Ny lovgivning og nye mål vedrørende plastemballageaffald er en 
tilkendegivelse af EU's og medlemsstaternes tilsagn om at afsætte - nogle gange 
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betydelige - midler til at løse udfordringerne i forbindelse med plastaffald. Strategien 
er et relativt nyt dokument, og dens ambitioner mangler stadig at blive omsat til 
handling på en række områder. Vi fremhæver nogle af de mangler, risici, udfordringer 
og muligheder, der er i forbindelse med den tilgang, EU har vedtaget med henblik på at 
håndtere plastemballageaffald. Disse omfatter navnlig EU's mulighed for at opnå en 
first mover-fordel ved at udvikle løsninger, der inddrager plastemballage i den 
cirkulære økonomi, men også risikoen for, at visse medlemsstater måske ikke kan 
opfylde de nye mål. 
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Indledning 

Et grundmateriale 

01 Plast er en grundpille i den moderne økonomi med sine utallige industrielle og 
forbrugerrelaterede anvendelsesmuligheder. Det er et billigt, alsidigt, let og 
modstandsdygtigt materiale, der anvendes i stort omfang i nøglesektorer, som f.eks. 
emballage-, landbrugs-, bygge-, automobil- og elektroniksektoren. Den globale 
plastproduktion er steget eksponentielt fra 1,5 millioner ton i 1950 til 322 millioner ton 
i 20151. Halvdelen af al plast på jorden er produceret efter 20052. Efterspørgslen efter 
plast har overhalet alle andre bulkmaterialer (som f.eks. stål, aluminium eller cement) 
og er næsten fordoblet siden 2000. Udviklingsøkonomierne bruger i øjeblikket 20 
gange mindre plast pr. indbygger end de avancerede økonomier. Deres forbrug vil 
sandsynligvis stige i takt med deres udvikling. 

02 Emballage (f.eks. yoghurtbægre, vandflasker og beskyttende emballage til frugt) 
er den mest udbredte anvendelse af plast i EU. Den udgør omkring 40 % af 
plastproduktionen3 og fører til 61 % af den samlede mængde producerede plastaffald. 
Sektoren for elektrisk og elektronisk udstyr samt bygge-, automobil- og 
landbrugssektorerne er de næststørste producenter af plastaffald (jf. figur 1). 
Plastemballage er desuden den type emballage, der har den lavest indberettede 
genanvendelsesprocent i EU (42 %), sammenlignet med andre materialer. Metaller 
(76 %), papir og pap (83 %) og glasemballage (73 %) opnåede alle betydeligt højere 
indberettede genanvendelsesprocenter4. 

1 Europa-Parlamentet: "Plastic waste and recycling in the EU: facts and figures", 
19. december 2018. 

2 Roland Geyer, Jenna R. Jambeck, og Kara Lavender Law (2017), "Production, use, and fate 
of all plastics ever made", Science Advances, 19. juli 2017. 

3 Plastics Europe: "Plastics – the facts 2019", 14. oktober 2019. 

4 Europa-Kommissionen: "Staff Working Document Accompanying A European Strategy for 
Plastics in a Circular Economy", SWD(2018) 16 final. 
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Figur 1 – Produktion af plastaffald efter sektor i 2018 

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra "A circular economy for plastics – A European Overview", 
Plastics Europe, 2019. 

Et voksende affaldsproblem 

03 Henkastning og udledning af plastaffald i miljøet skader landjordens og havets
økosystemer. Der bliver udledt mellem 4,8 og 12,7 millioner ton plastaffald i havet 
hvert år5. Balancen mellem landbaseret og havbaseret plastaffald varierer regionalt. En 
nylig gennemført undersøgelse vurderer, at fiskenet udgør op til 46 % af den store 
affaldsø i Stillehavet6. Inden for Europas grænser udgør plast 85 % af det havaffald, der 
bliver fundet på strandene. Omkring 43 % af dette havaffald består af engangsplast, og 
27 % består af fiskeredskaber7. 

5 Jenna R. Jambeck et al., "Plastic waste inputs from land into the ocean", Science, bind 347, 
februar 2015. 

6 L. Lebreton et al., "Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating 
plastic", Sci. Rep. 8, 22. marts 2018. 

7 Europa-Kommissionen: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af 
visse plastprodukters miljøpåvirkning, COM(2018) 340 final. 
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Billede 1 - The Ocean Plastics Lab: udstilling om plastaffald 

 
Kilde: Europa-Parlamentet. 

04 På verdensplan blev ca. 55 % af plastaffaldet stadig sendt til deponeringsanlæg 
eller kasseret i naturen i 20158. Størstedelen af plastaffaldet i EU bortskaffes ved hjælp 
af deponeringsanlæg og forbrænding med energiudnyttelse (jf. figur 2). 

8 Hannah Ritchie og Max Roser: "Plastic Pollution", Our World in Data, september 2018. 
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Figur 2 - Håndteringsmuligheder for plastaffald i EU i 2018 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Plastics Europe, Plastics – the facts 2019. 

Kommissionens politiske reaktion 

05 I januar 2018 godkendte Europa-Kommissionen en plaststrategi9 som led i 
overgangen til en mere cirkulær økonomi og for at bidrage til opfyldelsen af FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling. Kommissionen mener, at den grønne pagt og den 
nye handlingsplan for den cirkulære økonomi har videreudviklet plastpolitikken. 
Formålet med strategien er at gribe ind over for de sektorer, der producerer 
plastaffald, ved hjælp af EU-lovgivningen samt frivillige foranstaltninger og standarder. 
Strategien omfatter 39 foranstaltninger, der er inddelt i fire tematiske områder 
(jf. figur 3). Et af strategiens hovedmål er, at al plastemballage, der markedsføres i EU, 
enten kan genbruges eller genanvendes på en omkostningseffektiv måde senest i 
2030. Kommissionen tilstræber endvidere at støtte medlemsstaterne i at nå målene 
for genanvendelse af plastemballage. 

9 Europa-Kommissionen: Plaststrategien fra 2018. 
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Figur 3 - Hovedelementerne i EU's plaststrategi 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på Europa-Kommissionens plaststrategi fra 2018. Alle 39 foranstaltninger 
fra plaststrategien er ikke inkluderet. 

06 Formålet med Kommissionens plaststrategi er at styrke anvendelsen af de 
vigtigste affaldshåndteringsprincipper for plastaffald: "forureneren betaler-princippet", 
"affaldshierarkiet" og statussen "affaldsfasens ophør" (jf. figur 4). EU har støttet 
bestræbelserne på at forbedre affaldshåndteringspraksis i adskillige årtier. For 
eksempel havde det 6. miljøhandlingsprogram (2002-2012) til formål at opnå en 
betydelig reduktion i mængden af produceret affald, navnlig ved hjælp af 
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affaldsforebyggelsesforanstaltninger10. Dette mål er ikke blevet opfyldt, men 
målsætningen blev fastholdt i det 7. miljøhandlingsprogram (2014-2020). 

Figur 4 - Affaldshierarkiet som defineret i affaldsrammedirektivet fra 
200811 

 
Kilde: Europa-Kommissionen. 

07 En vigtig del af Kommissionens tiltag vedrørende plast var gennemgangen af EU's 
affaldsdirektiver, der blev afsluttet i maj 201812. Det ændrede direktiv om emballage 
og emballageaffald fordoblede det foregående genanvendelsesmål for 
plastemballageaffald fra 22,5 % (som de fleste medlemsstaters skulle nå senest i 2008) 
til 50 % senest i 2025 og 55 % senest i 2030. Det står medlemsstaterne frit for at nå 
målene på enhver måde, de anser for egnet. Tabel 1 viser de mål, der er fastsat i 
affaldsdirektiverne, pr. affaldstype for 2025, 2030 og 2035. Direktivet om emballage og 
emballageaffald fastsætter også andre foranstaltninger, der skal lette opnåelsen af de 

10 Afgørelse nr. 1600/2002/EF. 

11 "Bortskaffelse" omfatter deponering af affald. 

12 Direktiv (EU) 2018/850 om deponering af affald, (EU) 2018/851 om affald og (EU) 2018/852 
om emballage og emballageaffald. 
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skærpede genanvendelsesmål. Disse omfatter særskilt indsamling, udvidet 
producentansvar, økonomiske instrumenter og affaldshåndteringsplaner. 

Tabel 1 - De nuværende EU-direktivers mål for genanvendelse og 
deponering af affald 

Type affald Retsgrundlag Senest i 
2025 

Senest i 
2030 

Senest i 
2035 

Kommunalt affald, 
der er forberedt med 
henblik på genbrug 
og genanvendelse 

Affaldsrammedirektivet 
98/2008/EF 55 % 60 % 65 % 

Deponering af 
kommunalt affald 

Deponeringsdirektivet 
1999/31/EF - - 

Ikke 
over 
10 % 

Genanvendelse af alt 
emballageaffald 

Direktiv om emballage og 
emballageaffald 94/62/EF 65 % 70 % - 

Genanvendelse af 
plastemballageaffald 

Direktiv om emballage og 
emballageaffald 94/62/EF 50 % 55 % - 

Kilde: Revisionsretten baseret på 2018-ajourføringen af affaldsdirektiverne. 

Energiudnyttelse: mellem deponering og genanvendelse 

08 Forbrænding af plastaffald med energiudnyttelse ligger under genanvendelse i 
hierarkiet for plasthåndteringsmuligheder (jf. figur 4). På nuværende tidspunkt 
forbrænder vi mere plastaffald, end vi genanvender, i Europa. Det er nødvendigt at 
vende denne situation, hvis vi skal nå de nye mål for genanvendelse af 
plastemballage13. 

09 Plast fremstilles hovedsagelig af råolie, og i forbindelse med dens forbrænding 
frigives der store mængder CO2 samt varierende mængder af andre stoffer og 
forurenende stoffer, som f.eks. dinitrogenoxid og kviksølv. Visse emissioner kan 

13 ICF/Eunomia: "Plastics: reuse, recycling and marine litter", maj 2018. 
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udlignes gennem energiproduktion, da dette mindsker behovet for andre former for 
energiproduktion. 

10 Plast kan genanvendes kemisk eller deponeres. Kemisk genanvendelse (dvs. 
omdannelse af affaldet, så det igen bliver til kemisk råmateriale) kan omfatte mange 
forskellige teknologier. Disse metoder er endnu ikke teknologisk og økonomisk 
gennemførlige affaldshåndteringsmuligheder, mens deponering ventes at blive 
reduceret markant. 

11 Derfor kan forbrænding i visse tilfælde være en løsning på håndteringen af 
plastaffald, der indeholder giftige stoffer. Forbrænding kan, afhængig af resultatet af 
en livscyklusvurdering14, betragtes som en holdbar løsning på håndteringen af denne 
type plastaffald15, mens andre teknologiske og lovgivningsmæssige løsninger er under 
udvikling. 

14 Direktiv 2008/98/EF. 

15 ICF/Eunomia, maj 2018. 
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Analysens omfang og metode 
12 Denne analyse undersøgte EU's tilgang til problemet med landbaseret plastaffald 
med særligt fokus på plastemballageaffald. Den fremhæver nogle af de mangler, risici, 
udfordringer og muligheder, der er i forbindelse med den vedtagne tilgang. Vi 
fokuserer på plastemballageaffald, da det udgør den største enkeltstående andel af 
plastaffaldet (61 %). Vi har udelukket havaffald fra analysens omfang. 

13 Dette er ikke en revisionsberetning, men en analyse baseret på offentligt 
tilgængelige oplysninger eller materiale, der er indsamlet specifikt til formålet. Vi har 
gennemført en analyse frem for en revision, da plaststrategien fra 2018 stadig er langt 
fra at være gennemført, og den ajourførte EU-rammelovgivning (nye direktiver) 
omfatter frister for medlemsstaternes gennemførelse, som går videre end 2021. 
Følgelig er det endnu ikke muligt at vurdere resultaterne af disse ændringer. Denne 
analyse kommer ikke desto mindre på det rette tidspunkt, da EU's fremtidige 
udgiftsprioriteter stadig er ved at blive fastlagt, og der stadig træffes beslutning om 
reformer af vigtige politikområder. Vores analyse kan endvidere bidrage til og supplere 
EUROSAI's revisionssamarbejde om plastemballageaffald, der startede i 2020. 

14 Vi har holdt møder med GD for Miljø, der er det ledende generaldirektorat inden 
for dette spørgsmål, og en række interessenter fra industrien og civilsamfundet. Vi 
gennemgik de direktiver og forordninger, strategier, politikdokumenter, retningslinjer, 
evalueringer, overvågningsrapporter og interne dokumenter, som Kommissionen har 
fremlagt, samt rapporter fra medlemsstaterne, internationale organisationer og 
ikkestatslige organisationer. Vi besøgte Portugal og Nederlandene for at se den 
praktiske gennemførelse af relevante politikker. Vi valgte disse medlemsstater, der står 
over for en række udfordringer i forbindelse med håndteringen af plastaffald, som er 
fælles for mange EU-medlemsstater, med henblik på at få en forståelse af de 
forskellige udfordringer, som de offentlige myndigheder står over for, når de skal 
forbedre håndteringen af plastaffald, og de løsninger, de vælger. 
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Oversigt over EU's tiltag og politikker 
pr. sektor 

EU's plastpolitikker i nøglesektorer 

15 Plaststrategien fra 2018 har til formål at gribe ind over for de sektorer, der 
producerer mest plastaffald i EU. Der arbejdes fortsat på strategiens gennemførelse. 
Det omfatter evalueringer og gennemgange af direktiver samt støtteundersøgelser for 
at identificere mulighederne i forbindelse med affaldsforebyggelse og forbedret 
håndtering af plastaffald. Den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi forpligter 
Kommissionen til at revidere lovgivningen om affaldshåndtering i de kommende år i de 
nøglesektorer, der producerer mest plastaffald, navnlig køretøjer, byggematerialer og 
emballage16. 

16 Der findes i øjeblikket retligt bindende mål (jf. tabel 1) for genanvendelse af 
plastemballage, men der findes ikke tilsvarende mål for plastaffald fra landbrugs- og 
byggesektoren. Automobilsektoren og sektoren for elektrisk og elektronisk udstyr er 
omfattet af forskellige lovgivninger17 med henblik på håndtering af det affald, de 
producerer, men disse fastsætter ikke specifikke genanvendelsesmål for plast. 

Landbrug 

17 I landbruget er anvendelsen af plast (landbrugsplast) stigende. Det anslås, at der 
blev brugt 1,7 millioner ton plast i EU's landbrug i 201718. Landbrugsplast anvendes 
primært i (i faldende orden): ensileringsfolier, drivhuse og tunneler, plastfolier, 
vandingsrør, net og bindegarn. Plastindustrien vurderede i 2014, at 28 % af det 
indsamlede landbrugsplastaffald blev genanvendt, 30 % blev sendt til 
energiudnyttelse, og 42 % blev deponeret19. Noget plast bliver imidlertid efterladt på 
marken eller ulovligt brændt, da der ikke findes en indsamlingsordning for 

16 Meddelelse fra Kommissionen: "En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi For et 
renere og mere konkurrencedygtigt Europa", COM(2020) 98 final. 

17 Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og 
direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer. 

18 Plastics Europe: Plastics – the Facts 2018. 

19 Plastics Europe: Plastics – the Facts 2015. 
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landbrugsplast i EU, der på nuværende tidspunkt indsamler mere end 70 % af det 
udtjente landbrugsplast20. 

18 EU har ikke fastsat mål for håndteringen af landbrugsplast. I øjeblikket har fem 
medlemsstater nationale indsamlingsordninger for landbrugsplastaffald. 
Landbrugsplast kan være vanskeligt at genanvende og så godt som umuligt at 
genbruge. Affald fra jorddækning har tendens til at være meget forvitret, dækket af 
jord og undertiden pesticider og kan være forurenet med patogener. 

19 Kommissionen har i år igangsat en undersøgelse med henblik på at vurdere 
muligheden for at forbedre indsamlings- og genanvendelsesprocenterne for 
landbrugsplastaffald i hele EU. EU's fælles landbrugspolitik tillader finansiering af f.eks. 
udskiftning af plasttunneler med tunneler af glas og stål. 

Biler 

20 Plast udgør omkring 11 % af de materialer, der anvendes i køretøjer21. Dette 
medfører produktion af ca. 1 million ton plastaffald om året22. Kommissionen 
vurderer, at ca. 30 % af EU's udrangerede køretøjer ikke indgår i de officielle 
behandlingskanaler hvert år23. Derfor bliver disse køretøjer ikke korrekt nyttiggjort 
eller genanvendt, hvis overhovedet. Kun 9 % af det plastaffald, der indsamles fra de 
udrangerede køretøjer, som ikke indgår i de korrekte behandlingskanaler, bliver 
genanvendt i øjeblikket24. Den mængde genanvendt plast, der anvendes til fremstilling 
af biler, overstiger sjældent nogle få procent af det samlede produkt. Der findes ikke et 
mål, som omfatter hele industrien, hverken for brug af genanvendt plast i 
personkøretøjer eller for genanvendelse af plast fra udrangerede køretøjer. I direktivet 
om udrangerede køretøjer fastsættes der mål for nyttiggørelse og genbrug eller 
genanvendelse af køretøjer i forhold til deres vægt. Nyttiggørelsesprocenten bør være 
95 % i gennemsnit pr. køretøj pr. år, og genbrugs- eller genanvendelsesprocenten bør 

20 Agriculture Plastics Europe-data. 

21 GHK: "Study to examine the benefits of the End of Life Vehicles Directive", maj 2006. 

22 Baseret på den anslåede mængde af affald fra udrangerede køretøjer, der produceres årligt 
i EU, på 8-9 millioner ton ifølge kvalitetskontrollen af fem affaldsstrømme fra 2014. 

23 Oko Institut: "Assessment of the implementation of Directive 2000/53/EU on end-of-life 
vehicles", 2017. 

24 "Commission Staff Working Document Accompanying the 2018 Plastics Strategy", 
SWD(2018) 16 final, s. 21. 
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være mindst 85 %. EU-28 oversteg minimumsmålet på 85 % for 
genbrug/genanvendelse en smule, men nåede ikke nyttiggørelsesmålet på 95 %25. 

Elektronik 

21 Det anslås, at EU producerer 9,4 millioner ton affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) hvert år, hvoraf 20 % menes at være plast26. Kun 35 % af det 
producerede WEEE blev indberettet som værende indgået i det officielle indsamlings- 
og behandlingssystem i EU. Ulovlige overførsler til tredjelande udgør en betydelig 
udfordring i forhold til at forbedre situationen. Det anslås, at 1,3 millioner ton (eller 
omkring 14 % af det producerede WEEE)27 forsvinder ud af EU hvert år. Størstedelen af 
medlemsstaterne har opfyldt de målsætninger, der gælder frem til 2015 for indsamling 
og nyttiggørelse og genanvendelse af de vigtigste kategorier af WEEE (IT- og teleudstyr, 
store og små husholdningsapparater)28. Disse nyttiggørelses-/genanvendelsesmål 
varierer alt efter produktkategorien og ligger mellem 70 % og 80 % for nyttiggørelse og 
mellem 50 % og 75 % for forberedelse til genanvendelse eller genbrug. Der gælder 
højere mål fra hhv. 2016 og 2019. Der findes intet særskilt genanvendelsesmål for 
plast fra WEEE, som fokuserer på genanvendelse af vigtige metaller. 

22 Komplekse produktdesign og den mulige tilstedeværelse af problematiske
kemikalier (f.eks. flammehæmmere) vanskeliggør genanvendelsen af plast fra WEEE. 
Kommissionen undersøger metoder, der kan styrke principperne inden for cirkulært 
design (reparerbarhed, modularitet, opgraderbarhed og let demontering) med henblik 
på at fremme genbrug og genanvendelse. 

Byggeri og nedrivning 

23 De fleste medlemsstater har allerede nået 2020-målet for nyttiggørelse af
bygningsaffald på 70 %, som er fastsat i affaldsrammedirektivet. Målet er 
hovedsageligt nået ved at anvende oparbejdet affald til f.eks. opfyldning og 
nyttiggørelse på lavere niveau (f.eks. som bærelag til veje). Der findes ingen mål for 

25 Eurostat. 

26 "Commission Staff Working Document Accompanying the 2018 Plastics Strategy", 
SWD(2018) 16 final. 

27 Countering WEEE Illegal Trade Project: "Summary Report", 30. august 2015. 

28 Gennemførelsesrapport om WEEE-direktivet, september 2018, s. 177. 

17

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Recovery_and_%20recycling_rate_for_end-of-life_vehicles,_2016_(%25).png
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf


 

nyttiggørelse af plast i bygnings- og nedrivningsaffald. Genanvendelse af 
bygningsaffald af plast indebærer en række udfordringer: Plast kan udgøre en del af en 
sammensat struktur, plast kan være degraderet og indeholde forskellige 
tilsætningsstoffer af ukendt karakter, og det kan være blandet sammen med 
almindeligt affald, hvilket gør det vanskeligt og uøkonomisk at sortere29. Ifølge 
plaststrategien skal der fortages en evaluering og en gennemgang af forordningen om 
byggevarer inden udgangen af 2021 med henblik på at øge anvendelsen af genanvendt 
indhold. 

Emballage 

24 Der produceres i gennemsnit 32 kg plastemballageaffald pr. person om året i EU
sammenlignet med 45 kg pr. person om året i USA, 5 kg i Indien og 33 kg. i Japan30. 
Ifølge de tilgængelige oplysninger fra OECD har EU den højeste genanvendelsesprocent 
for plast (samlet set for alle typer plastaffald) blandt de avancerede økonomier 
(jf. figur 5). Arten og kvaliteten af de data, der understøtter dette resultat, varierer 
bredt fra land til land, men giver ikke desto mindre en bred indikation af de forskellige 
fremskridt. 

Figur 5 - Genanvendelsesprocenten for plast i udvalgte 
højindkomstøkonomier 

Kilde: Baseret på OECD (2018), "Improving Markets for Recycled Plastics: Trends, Prospects and Policy 
Responses", OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264301016-en. 

29 Det Europæiske Miljøagentur: "Construction and demolition waste: challenges and 
opportunities in a circular economy", 16.1.2020. 

30 FN's miljøprogram: "Single use plastics. A roadmap for sustainability", 2018. 
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25 Den retlige ramme, der er fastsat i direktivet om emballage og emballageaffald og 
har til formål at forbedre håndteringen af plastemballageaffald, er gradvist blevet 
suppleret af andre direktiver og forordninger. Disse fastsætter mål om forberedelse af 
kommunalt affald med henblik på genbrug og genanvendelse heraf (Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver), regler om overførsel af affald (Europa-Parlamentet og 
Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald) og 
begrænsninger for deponering af affald (Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 
om deponering af affald) (jf. figur 6). 

Figur 6 – EU's ramme og målsætninger for plastemballage 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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Plastemballageaffald 
26 Plastemballagens fulde livscyklus kan være meget længere end dens 
forbrugsfase, og de valg, der træffes i hver fase af cyklussen, indvirker på, hvordan 
affaldet behandles (jf. figur 7). Disse valg begynder i fasen med udvælgelse af 
råmateriale, efterfulgt af fremstilling af råmaterialet, omdannelse til emballage, 
brug/genbrug og bortskaffelse og behandling af udtjente produkter. Plastemballage 
bidrager væsentligt til problemet med henkastning af affald i miljøet. Dette førte til 
vedtagelsen af direktivet om engangsplastprodukter i 2019. 

Figur 7 – Plastemballagens livscyklus 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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fremstilling og sammensætning samt procedurer i forbindelse med materiale- og 
energinyttiggørelse. Bortset fra mindre revisioner af ordlyden i 2018 forbliver disse 
krav uændrede, og de fastsætter, at emballage skal: 

o have et rumfang og en vægt, der er mindsket til det minimum, der behøves til at 
bevare det nødvendige sikkerheds- og hygiejneniveau 

o udformes, fremstilles og markedsføres på en sådan måde, at den kan genbruges 
eller genanvendes, herunder genvindes, og således at miljøbelastningen herfra 
mindskes mest muligt i forbindelse med bortskaffelsen 

o fremstilles på en sådan måde, at indholdet af skadelige og andre farlige stoffer og 
materialer minimeres for så vidt angår deres tilstedeværelse i emissioner, aske 
eller perkolat, når emballagen bortskaffes. 

28 Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) offentliggjorde standarder 
om forebyggelse og -genbrug af emballage, materialenyttiggørelse og 
energinyttiggørelse i 2004. Kommissionen offentliggjorde disse standarder i EU-
Tidende i februar 2005 som "anerkendte standarder", som producenterne skal bevise, 
at de overholder. Kommissionens undersøgelse fra 2009 om industriinteressenter 
viste, at industrien foretrak den fleksibilitet, som de væsentlige krav giver, da det 
generelt står virksomhederne frit for at gennemføre forskellige procedurer med 
henblik på at vise, at de opfylder kravene31. I 2011 havde fem medlemsstater 
mekanismer til at overvåge anvendelsen32 af de væsentlige krav. I direktivet om 
emballage og emballageaffald fastslås det, at kravene formodes at være opfyldt, når 
CEN-standarderne finder anvendelse. 

31 BIO Intelligence Service: "Awareness and Exchange of Best Practices on the Implementation 
and Enforcement of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste", 2011. 

32 Ibid. 
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29 I overensstemmelse med det mandat, som den fik tildelt i forbindelse med 2018-
revisionen af direktivet om emballage og emballageaffald, overvejer Kommissionen i 
øjeblikket mulighederne for at revidere de væsentlige krav med henblik på at støtte sin 
målsætning om, at al plastemballage bør være genbrugeligt og/eller genanvendeligt på 
en økonomisk gennemførlig måde senest i 203033. En undersøgelse fra 2020, der blev 
udført for Kommissionen, om effektiviteten af de væsentlige krav, konkluderede, at de 
ikke kan gennemføres i praksis34. Undersøgelsen fra 2020, der blev udført for 
Kommissionen, konkluderede endvidere, at de væsentlige krav ikke er i 
overensstemmelse med aktuelle behov, og at de ajourførte krav navnlig bør: 

o afspejle affaldshierarkiet ved at fremme et genbrugeligt eller genanvendeligt 
design 

o identificere emballagedesign og -materialer, der kan skabe problemer for 
affaldsindsamlere og -behandlere 

o definere kravene til affaldsforebyggelse mere stringent og utvetydigt 

o sikre overensstemmelse med udformningen af EU's politik vedrørende 
anvendelsen og værdien af visse former for komposterbart affald 

o støtte udbud af og efterspørgsel efter genanvendt materiale af høj kvalitet 

o fastsætte en veldefineret håndhævelsesprocedure, der erstatter formodningen 
om opfyldelse af kravene. 

Alliancen for Cirkulær Plast kan supplere EU's indsats 

30 Den tilsagnskampagne, der blev iværksat som led i plaststrategien, supplerer 
Kommissionens indsats for at forbedre håndteringen af plastaffald. Den tager sigte på 
at integrere 10 millioner ton genanvendt plast i produkter årligt senest i 2025. 
Kommissionen vurderede tilsagnene i marts 2019 og konstaterede, at der var forskel 
på den mængde genanvendt plast, som virksomhederne gav tilsagn om at levere (11 
millioner ton), og den mængde, der blev givet tilsagn om at anvende (6,4 millioner 
ton). I øjeblikket anvendes der fire millioner ton genanvendt materiale om året i EU. 
Kommissionen lancerede Alliancen for Cirkulær Plast med henblik på at mindske denne 
forskel. I juli 2020 havde 225 aktører, herunder hovedaktørerne på markederne for 

33 Europa-Kommissionen: "Den grønne pagt", COM(2019) 640 final. 

34 Eunomia: "Effectiveness of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste 
and Proposals for Reinforcement", februar 2020. 
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emballage, biler, WEEE og landbrugsplast, underskrevet forpligtelserne i Alliancen for 
Cirkulær Plast. Virksomhederne og erhvervsorganisationerne giver tilsagn om at levere 
eller anvende en vis mængde genanvendt plast eller fremme denne proces. 

31 I øjeblikket overvåger Kommissionen tilsagnene på ad hoc-basis. Alliancen for 
Cirkulær Plast har forpligtet sig til at oprette et frivilligt system senest i 2021 med det 
formål at overvåge de mængder genanvendt plast, der anvendes i europæiske 
produkter35. Sammenlignelige og pålidelige data om de fremskridt, der er gjort med 
hensyn til at nå målet på 10 millioner ton, kan bidrage til at øge tilliden til 
interessenternes indsats og indikere, om initiativet bliver en succes eller fiasko. 

Ordninger for udvidet producentansvar 

32 Ordningerne for udvidet producentansvar har til formål at gøre producenterne 
finansielt og organisatorisk ansvarlige for håndteringen af deres produkter, når de 
bliver til affald (jf. figur 8). Indførelsen af bindende mål for genanvendelse af 
plastemballage i direktivet om emballage og emballageaffald fra 1994 fik mange 
medlemsstater til at følge denne tilgang med henblik på at: 

o gøre producenterne ansvarlige for emballagens bortskaffelsesomkostninger for at 
tilskynde til bedre design med henblik på at reducere disse omkostninger (lettere 
emballage, højere genanvendelighed …) 

o forbedre genbrugs- og genanvendelsesprocenten 

o reducere omkostningerne til affaldshåndtering for kommunerne (og 
skatteyderne) ved at overføre dem til producenterne og forbrugerne (da gebyret 
vedrørende udvidet producentansvar medregnes i produktprisen). 

35 "Circular Plastic Alliance Declaration". 
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Figur 8 - Grænserne for producentansvar og udvidet producentansvar 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Omfattende anvendelse af ordningerne for udvidet producentansvar på 
emballageområdet i EU, men stor forskel på effektivitetsniveauerne 

33 Hver EU-medlemsstat har en ordning for udvidet producentansvar (jf. figur 8) 
inden for plastemballageaffald36. Ordningernes dækning varierer i EU. Nogle omfatter 
kun husholdningsemballage, mens andre også omfatter kommerciel og industriel 
emballage. Som led i disse ordninger indsamles og behandles plastemballageaffald 
med henblik på at reducere den mængde, der sendes til affaldsdepoter. De medvirker 
til at flytte medlemsstaternes systemer til håndtering af plastemballageaffald længere 
op i affaldshierarkiet (jf. figur 4) ved at øge genanvendelsesprocenterne og styrker 
dermed EU-økonomiens ressourceeffektivitet. 

34 En betydelig mangel på data, metodologiske problemer med at skelne 
virkningerne af ordningerne for udvidet producentansvar fra andre faktorer og store 
forskelle på de anvendte systemer har været til hinder for OECD's evne til at vurdere 
virkningen af ordningerne for udvidet producentansvar37. EU-lovgiverne noterede sig 
også de store forskelle mellem ordningernes effektivitetsniveauer og omfanget af 
producenternes ansvar38. 

36 Bio Intelligence Services: "Development of Guidance on Extended Producer Responsibility", 
2014. 

37 OECD: "Extended Producer Responsibility: Updated guidance for efficient waste 
management", 2016. 

38 Direktiv (EU) 2018/852. 
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Ordningerne for udvidet producentansvar fremmer lettere emballage, 
men ikke genanvendelighed 

35 Ordningerne for udvidet producentansvar pålægger producenterne af 
plastemballage et gebyr for håndteringen af deres produkters bortskaffelsesfase. Dette 
gebyr afspejler omkostningerne til behandling af det plastemballageaffald, der 
indsamles og håndteres som led i ordningen. Gebyrerne er ikke baseret på 
omkostningerne til behandling af 100 % af den plastemballage, der markedsføres, men 
på de omkostninger, som ordningen for udvidet producentansvar afholder i 
forbindelse med håndtering af den emballage, den indsamler. Producenternes 
enhedsomkostninger til behandlingen af udtjente produkter er derfor lavere end de 
faktiske omkostninger til genanvendelse af plastemballagen. 

36 De fleste ordninger for udvidet producentansvar kræver, at medlemmerne 
betaler gebyrer efter vægten af den plastemballage, de markedsfører. Dette tilskynder 
producenterne til at reducere vægten af plastemballagen for at mindske 
omkostningerne. For eksempel blev den gennemsnitlige vægt af en 
polyethylenterephtalat-flaske (PET-flaske) på 500 ml i EU reduceret fra 24 g i 1990 til 
9,5 g i 201339. I et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene blev det 
konstateret, at det bredere design af plastemballage med henblik på 
genanvendelighed står over for adskillige hindringer, der er forbundet med 
produktionsprocesser, vaner og manglende dialog i hele værdikæden og mellem de 
forskellige aktører40. Dette kan få stor betydning, da det skønnes, at over 80 % af alle 
produktrelaterede miljøindvirkninger bestemmes i produktets designfase41. I nogle 
tilfælde kan letvægtsemballage være mindre genanvendelig, fordi den har en 
flerlagsstruktur, hvor forskellige slags plast anvendes til at opnå de samme egenskaber 
som en tykkere emballage, der kun består af et enkelt materiale. 

39 Plastic Converters Europes webside om plastemballage. 

40 Europa-Kommissionen: "Staff Working Document accompanying the 2018 Plastics 
Strategy", SWD(2018) 16 final. 

41 Europa-Kommissionen: webside om en bæredygtig produktpolitik, sidst ajourført den 
13. december 2018. 
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De nye EU-regler har til hensigt at harmonisere og styrke ordningerne for 
udvidet producentansvar 

37 For at løse disse problemer og styrke det udvidede producentansvars bidrag til at 
nå genanvendelsesmålene for plastemballage har EU gjort ordningerne for udvidet 
producentansvar på emballageområdet obligatoriske i 2018-revisionen af direktivet 
om emballage og emballageaffald. I henhold til 2018-revisionen af direktivet om 
emballage og emballageaffald kræves det endvidere, at ordningerne for udvidet 
producentansvar omfatter: 

o kontrolmekanismer, herunder uafhængige revisioner for finansiel forvaltning og 
dataindberetningsforpligtelser 

o gebyrer, der dækker affaldshåndtering, formidling af oplysninger og 
dataindberetningsforpligtelser 

o miljøgraduering af gebyrer (tilpasning af de gebyrer, som medlemmerne af 
ordningerne for det udvidede producentansvar betaler med henblik på at fremme 
genanvendelse) 

o ordninger for offentliggørelse af de gebyrer, medlemmerne betaler 

o en generel dækning af områder og/eller produkter (uden at de begrænser sig til 
de mest udbyttegivende segmenter eller områder). 

38 Visse ordninger for udvidet producentansvar har allerede indført et system til 
gebyrgraduering, der er baseret på den lethed, hvormed plastemballage kan 
genanvendes. Gebyrerne kan fastsættes på grundlag af hensyn relateret til den 
tilgængelige genanvendelsesteknologi, indholdet af forstyrrende eller giftige 
tilsætningsstoffer, emballagens sammensætning (let genanvendelige polymerer, flere 
lag) samt de tilgængelige markeder for sekundære råstoffer. Medlemsstaterne har 
valgt forskellige tilgange til graduering, som f.eks. anvendelse af bonus- kontra bonus-
malus-tilgange (jf. tekstboks 1). 
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Tekstboks 1 

Gebyrgraduering i den nederlandske ordning for udvidet 
producentansvar 

Den nederlandske Packaging Waste Fund (Afvalfonds Verpakkingen) har anvendt 
et system til gebyrgraduering for plastemballage siden 2019. Den gør brug af et 
bonussystem med lavere gebyrer (0,34 euro pr. kg i stedet for 0,60 euro pr. kg i 
2020) for at belønne de virksomheder, der bruger stiv plastemballage med god 
genanvendelighed, som har en positiv markedsværdi efter sortering, hvilket 
medfører lavere nettoomkostninger for Afvalfonds Verpakkingen. 

Afvalfonds Verpakkingen afgør, hvorvidt plastemballagen har en god 
genanvendelighed, ved at anvende KIDV Recycle Check til stiv plastemballage, der 
er udviklet af det nederlandske Institute for Sustainable Packaging. Afvalfonds 
Verpakkingen belønner brug af plastemballage med god genanvendelighed og 
sanktionerer ikke brugen af andre typer emballage. 

Beslutningen om at anvende en bonusordning, der ikke er bonus-malus, var 
motiveret af ønsket om at sende et positivt signal til markedet og af de praktiske 
udfordringer, der er forbundet med anvendelsen af et malus-system, der ville 
kræve, at Afvalfonds Verpakkingen skulle udføre detaljerede tekniske kontroller af 
en lang række plastemballager med betydelige omkostninger til følge. 

Returpantordninger kan understøtte mere ambitiøse mål for 
genanvendelse af plastflasker, men har en pris 

39 Direktivet om engangsplast fastsætter medlemsstaternes mål for indsamling af 
engangsplastflasker til drikkevarer på højst 3 liter med henblik på genanvendelse til 
77 % senest i 2025 og 90 % senest i 202942. Eftersom plastflasker til drikkevarer er en 
type plastemballage, vil dette tiltag tælle med hen imod at nå genanvendelsesmålene 
for plastemballage. Medlemsstaterne vil være forpligtet til at sikre, at der fra 2025 
inkluderes i gennemsnit 25 % genanvendt materiale i de PET-engangsflasker til 
drikkevarer, der markedsføres i de enkelte medlemsstater. Denne andel vil stige til 
30 % fra 2030 for alle engangsflasker til drikkevarer. 

40 Returpantordninger fungerer ved at pålægge produktet en tillægsafgift på 
salgsstedet. Afgiften refunderes, når den tomme emballage returneres. Direktivet om 
engangsplast stiller ikke krav om, at returpantordninger skal anvendes til at nå målet 
for indsamling af engangsplastflasker til drikkevarer med henblik på genanvendelse, 

42 Artikel 9 i direktiv (EU) 2019/904,. 
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men identificerer dem til gengæld som en af de muligheder, medlemsstaterne kan 
anvende. Kommissionen nævnte i sine rapporter om tidlig varsling fra 2018 
vedrørende gennemførelse af affaldslovgivningen, at visse medlemsstater (Cypern, 
Portugal og Rumænien) overvejer at indføre returpantordninger for at afhjælpe 
risikoen for, at de ikke at kan nå 2020-målet om 50 % forberedelse med henblik på 
genbrug/genanvendelse af kommunalt affald. 

41 Ifølge netværket af miljøstyrelser indsamler de medlemsstater, der har indført 
denne ordning, i gennemsnit over 80 %43 af PET-flaskerne sammenlignet med 
gennemsnittet på 58 % for hele EU. Opnåelsen af sådanne høje niveauer af særskilt 
indsamling af PET-flasker kan hjælpe medlemsstaterne til at nå 2025- og 2030-målene 
for genanvendelse af plastemballage. Returpantordninger kan også medføre en højere 
kvalitet og mere rentabel genanvendelse af plast44. Det kan imidlertid have en pris at 
etablere en returpantordning, både direkte og indirekte, og kan resultere i, at 
medlemsstaternes affaldshåndteringssystemer bliver mere komplekse. 

42 Der er direkte omkostninger forbundet med at oprette og drive infrastrukturen til 
en returpantordning. Det anslås, at det koster ca. 800 millioner euro om året at drive 
den tyske returpantordning45. Det slovakiske miljøministerium vurderer, at operatøren 
af returpantordningen vil have et årligt underskud på 5 millioner euro (15 % af 
budgettet) i forbindelse med driften af landets returpantordning for PET-flasker og 
aluminiumsdåser46. Producenterne kommer til at betale et ekstra gebyr til at dække 
dette underskud. De indirekte omkostninger vedrørende flytningen af PET-flasker fra 
indsamling på gadeplan til en returpantordning kan desuden føre til en anderledes 
fordeling af omkostningerne og gevinsterne i værdikæden, som f.eks. et indtægtstab 
for de kommuner, der indsamler og sælger de tomme flaske til 
genanvendelsesvirksomheder. Emballagemærkningssystemet (som 
returpantmaskinerne aflæser) forhindrer, at flasker, der medbringes fra udlandet, 
indgår i en medlemsstats returpantordning. Sådanne grænseoverskridende bevægelser 

43 EPA Network: "Working Paper. Deposit Return Schemes: Data and figures from 16 Member 
Countries of the EPA Network", marts 2018. 

44 "Commission Staff Working Document accompanying the 2018 Plastics Strategy", 
SWD(2018) 16 final. 

45 BBC: "Drinks bottles and can deposit return scheme proposed", 28. marts 2018. 

46 Institute for Environmental Policy, Ministry of Environment of the Slovak Republic: "Real 
Price of Deposit. Analysis of the introduction of the deposit-refund system for single-use 
beverage packaging in the Slovak Republic", november 2018. 
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kan føre til lavere indsamlings- og genanvendelsesprocenter i mangel af harmonisering 
i EU eller interoperabilitetsaftaler mellem medlemsstaterne. 

Indberetning, data og opfyldelse af målene 

Gennemførelsen af de lovmæssige krav anses for at være 
tilfredsstillende 

43 Ifølge Kommissionens gennemførelsesrapporter om direktivet om emballage og 
emballageaffald er gennemførelsen af direktivet generelt tilfredsstillende, selv om der 
fremhæves mangler i forbindelse tiltag til forebyggelse og effektiv særskilt indsamling 
af emballageaffald. Kommissionen har siden 2008 indledt 45 overtrædelsesprocedurer 
vedrørende direktivet om emballage og emballageaffald over for medlemsstaterne. De 
vedrørte hovedsagelig manglende meddelelse af foranstaltninger truffet af 
medlemsstaterne (29 tilfælde), utilstrækkelig gennemførelse (otte tilfælde) og 
mangelfuld anvendelse af direktivet om emballage og emballageaffald (otte tilfælde). 
Ingen af medlemsstaterne modtog en bøde som følge af disse procedurer. 

Væsentlige uoverensstemmelser og en betydelig fejlmargen i 
medlemsstaternes indberetning 

44 Medlemsstaterne afgiver en årlig (i år n for år n-2) indberetning til Kommissionen 
om genanvendelsesprocenterne for plastemballage som en procentdel af den samlede 
mængde plastemballage, der markedsføres. De senest tilgængelige indberettede 
genanvendelsesprocenter for plastemballage varierer betydeligt fra 23,5 % for Malta til 
74,2 % for Litauen med et EU-gennemsnit på 41,9 % (jf. figur 9). Medlemsstaterne 
måler den mængde plast, der indberettes som genanvendt, på forskellige tidspunkter i 
indsamlings-, sorterings- og genanvendelsesprocessen47. Dette kombineret med 
upræcise skøn over den plastemballage, der markedsføres, kan påvirke den 
indberettede genanvendelsesprocent. Upræcise skøn kan skyldes utilstrækkelige 
incitamenter til korrekt indberetning, udelukkelse af små producenter fra 
dataindberetningen, tilstedeværelsen af freeriders, utilstrækkelig dækning af 
onlinesalg og grænseoverskridende køb og udelukkelse af genbrugsemballage, der 
markedsføres for første gang, fra beregningen. 

47 Eunomia: "Study on waste statistics - a comprehensive review of gaps and weaknesses and 
key priority areas for improvement in the EU waste statistics", oktober 2017. 
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Figur 9 - Indberettede genanvendelsesprocenter for plastemballage i 
2017 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Eurostat. 

45 Undersøgelsen om affaldsstatistikker48, der er bestilt af Kommissionen, viser, at 
en betydelig fejlmargen skyldes det spillerum, der er til rådighed i forbindelse med 
fortolkningen af de retligt bindende forpligtelser, den mangelfulde dataverificering, de 
store forskelle i beregningsmetoderne og verifikationsprocedurerne og de manglende 
incitamenter til korrekt indberetning. Både undersøgelsen om affaldsstatistikkerne og 
den seneste gennemførelsesrapport om affaldslovgivningen49 viste, at de 
markedsførte emballagemængder kan være underrapporterede. Nogle medlemsstater 
forsøger at løse problemerne med dataindberetning ved at indføre elektroniske 
systemer for indberetning af affaldsstrømme (jf. eksemplet i tekstboks 2). 

48 Ibid. 

49 Europa-Kommissionen: "Rapport om gennemførelsen af EU's affaldslovgivning, herunder 
rapporten om tidlig varsling om medlemsstater der risikerer ikke at kunne opfylde 2020-
målet om forberedelse med henblik på genbrug/genanvendelse af kommunalt affald", 
COM(2018) 656 final, september 2018. 
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Tekstboks 2 

E-GAR-platformen i Portugal 
De portugisiske myndigheder har oprettet en platform, kaldet E-GAR, til 
onlinerapportering af indenlandske overførsler af affald i 2018. Systemet holder 
rede på al indkodet transport, og dets forvaltere udfører kvartårlige 
kvalitetsvalideringskontroller. Det fokuserer på affaldshåndteringsoperationer - 
der er omkring 3 000 enheder, som behandler affald. 

Systemet er baseret på en valideringsprocedure i transportkæden: Producenten 
eller transportøren af affaldet indkoder dataene i systemet, og modtageren af 
affaldet bekræfter affaldets type, kvalitet og mængde. De to parter har 30 dage til 
at nå frem til en fælles holdning i tilfælde af uenighed. Da en bekræftelse fra 
enheden på bestemmelsesstedet er nødvendig, mindskes risikoen for, at 
lovgivningen omgås (det vil sige, at et ulovligt dumpingsted ikke kan validere en 
transport). 

E-GAR udarbejder endnu ikke statistikker, da dets data stadig befinder sig i 
valideringsfasen. De portugisiske myndigheder har imidlertid til hensigt at 
anvende E-GAR som hovedkilde til de nationale statistiske data, hvilket har den 
fordel, at der ikke vil være behov for ekstrapolation af data, således som det er 
tilfældet i dag, da det dækker alle affaldsproducenter. De data, der bekræfter, om 
plastemballageaffaldet når frem til genbrugsanlæggene, vil også være mere 
nøjagtige. 

Systemet medfører endvidere omkostningsmæssige fordele, da der ikke er behov 
for et papirspor og relateret lagring. De portugisiske myndigheder har anslået, at 
E-GAR's samlede omkostninger beløber sig til 0,17 euro pr. fil sammenlignet med 
4,55 euro pr. papirfil, som var den metode, der tidligere blev anvendt. 

46 EU's samlede indberettede genanvendelsesprocent for plastemballage steg med 
ca. 12 procentpoint i løbet af perioden 2008-2017 (jf. figur 10). Mængden af 
genanvendt materiale steg støt, men samtidig steg den indberettede producerede 
mængde plastemballageaffald også med 1,7 millioner ton. Den mængde 
affaldsmaterialer, der ikke genanvendes, har således ligget relativt stabilt på ca. 9,5 
millioner ton om året i løbet af de sidste fem år. Dette er en stor udfordring i lyset af 
de nye, mere ambitiøse mål, der er fastsat, og de bredere ambitioner for den cirkulære 
økonomi. 
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Figur 10 - Produktion og genanvendelse af plastemballageaffald 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Eurostat. 

Lovgivningsmæssige ajourføringer vil føre til et korrigerende fald i de 
indberettede genanvendelsesprocenter 

47 Med henblik på at løse de problemer med datakvaliteten, der er nævnt i 
punkt 44, blev der i forbindelse med ajourføringen af direktivet om emballage og 
emballageaffald i 2018 indført strengere krav med hensyn til beregningen af 
genanvendelsesprocenter. Navnlig blev målepunktet for de genanvendte mængder 
harmoniseret med det formål at opnå mere præcise og sammenlignelige data. Der er 
ligeledes yderligere krav til verifikationen af indberettede data med andre datasæt og 
til udarbejdelsen af datakvalitetskontrolrapporter. De eksperter, Revisionsretten hørte, 
anslog, at de nye beregningsmetoder kan føre til et fald i de indberettede 
genanvendelsesprocenter på op til 10 procentpoint. Plastics Europe forventer50, at 
EU's genanvendelsesprocent for plastemballage kan falde fra 42 % (den nuværende 
indberettede procent) til omkring 29 % (jf. figur 10). I januar 2020 trådte de nye regler 
for indberetning som led i de nye mål 2025- og 2030-mål i kraft, og de første 
indberetninger forventes i juni 2022 (for år 2020). 

50 Plastics Europe: "The Circular Economy for Plastics. A European Overview", december 2019. 
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48 Som følge af den nye beregningsmetode vil forskellen mellem de nuværende 
genanvendelsesprocenter for plastemballage og 2025- og 2030-målene stige 
betydeligt. Der er behov for afgørende tiltag for at nå de nye retligt bindende 
genanvendelsesmål. I 2015 anslog Extender Producer Responsibility Alliance (EXPRA), 
at den teoretisk gennemførlige genanvendelsesprocent for plastemballage er højst 
60 %, hvilket indikerer, at genanvendelsesprocenterne typisk bør være lavere, da det 
ikke er muligt at indsamle al den plastemballage, som forbrugerne bortkaster51. 
Genanvendelsesprocenterne for plastemballage forventes at stige fremover efter 
gennemførelsen af de nye regler for udvidet producentansvar (jf. punkt 37), 
udviklingen af mere og bedre infrastruktur for særskilt indsamling, sortering og 
genanvendelse og den forventede ajourføring af de væsentlige krav (jf. punkt 29). 

EU-finansieringsmuligheder for plastemballageaffald: 
infrastruktur og behandling 

EU finansierer infrastrukturen til affaldshåndtering ved hjælp af 
samhørighedsinstrumenter 

49 EU finansierer hovedsagelig affaldshåndteringsinfrastruktur til indsamling, 
sortering og behandling gennem samhørighedspolitikken. Det er ikke muligt at 
identificere finansiering, der udelukkende er relevant for håndteringen af plastaffald, 
men finansieringen bidrager generelt til at forbedre affaldshåndteringen, hvilket 
resulterer i renere affaldsstrømme, der er lettere at genanvende. To 
støtteforanstaltninger finansieres på dette område: 

o foranstaltning nr. 17 om håndtering af husholdningsaffald vedrørende 
nedbringelse, sortering og genanvendelse, som har til formål at støtte de 
håndteringsmuligheder, der er højere oppe i affaldshierarkiet (jf. figur 4), og som i 
højere grad afspejler ambitionerne om omstillingen til en mere cirkulær økonomi 

o foranstaltning nr. 18 om håndtering af husholdningsaffald vedrørende mekanisk-
biologisk behandling, termisk behandling, forbrænding og deponering, der 
modtager lidt flere støttemidler end foranstaltning nr. 17-55 % af den samlede 
støtte til foranstaltning nr. 17 og 18 (jf. figur 11). 

51 EXPRA: "Analysis of Eurostat packaging recycling data - a study of the years 2006-2012", 
oktober 2015. 
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50 Udgifterne for den nuværende programmeringsperiode (2014-2020) er lave (1 
milliard euro) sammenlignet med de budgetterede midler (4,4 milliarder euro). Vores 
beregning viser overordnet set, at der var brugt 30,5 % af de budgetterede midler til 
foranstaltning nr. 17 og 16,5 % til foranstaltning nr. 18 pr. 31. december 2019. En 
række faktorer forklarer den store forskel mellem støtte og udgifter, navnlig: 
flaskehalse i forbindelse med revisionerne af medlemsstaternes 
affaldshåndteringsplaner og anden national lovgivning, behovet for at revidere 
godkendte projekter, langtrukne evalueringer af projekter, forsinkede 
udbudsprocedurer, de lokale myndigheders manglende kapacitet til at forvalte 
projekter og manglende medfinansiering52. 

52 Eunomia: "Study on investment needs in the waste sector and on the financing of municipal 
waste management in Member States", juni 2019. 
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Figur 11 - Midler fra samhørighedspolitikken, der er budgetteret og brugt 
i perioden 2014-2020 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på data, der er hentet den 16. juni 2020 fra 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/, og som viser situationen pr. 31. december 2019. 

Horisont 2020 kan forbedre design og genanvendelighed af plast 

51 Kommissionen rapporterer på sit websted, at EU's Horisont 2020-
finansieringsprogram for forskning har ydet ca. 84,6 millioner euro i EU-nettobidrag til 
plastrelaterede forskningsprojekter. EU-midlerne til plastrelaterede projekter udgør 
17 % af de samlede midler, der blev udbetalt under Horisont 2020 pr. marts 2020. 
Figur 12 viser de lande, der deltager mest i sådanne projekter, som normalt er 
tværnationale. 
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Figur 12 - EU's Horisont 2020-nettobidrag efter land til plastrelaterede 
projekter 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på data og kort fra applikationen SEDIA (fælles område for udveksling af 
elektroniske data), data fra den 16. marts 2020. 

52 Horisont 2020-projekterne fokuserer hovedsagelig på den øverste del af 
affaldshierarkiet i overensstemmelse med EU's mål for håndtering af plastaffald53. De 
omfatter forskning vedrørende alternative polymerer, bedre genanvendelsesmetoder 
eller forbedret design. Horisont 2020-projekternes innovative karakter betyder 
imidlertid, at deres resultater ikke kan eftergøres på en let og direkte måde til i en 
tilstrækkelig stor grad at løse problemet med plastemballageaffald. 

LIFE-programmet finansierer metoder til håndtering af plastaffald 

53 Foruden finansieringen fra samhørighedspolitikken og Horisont 2020-
programmet tildelte Europa-Kommissionen 3,4 milliarder euro i perioden 2014-2020 til 

53 Ibid. 
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beskyttelsen af miljøet og klimaet gennem LIFE-fonden. Der er ingen opdeling af 
finansiering relateret til plastaffald eller plastemballageaffald. Data fra databasen over 
LIFE-projekter viser imidlertid, at Europa-Kommissionen finansierede tyve projekter 
relateret til plastaffald (finansieringsbeløbene er ikke oplyst). 

54 En undersøgelse for Kommissionen54 viser, at LIFE's finansieringsprioriteter 
støtter opnåelsen af EU's affaldspolitiske mål, idet de fremmer gennemførelsen af nye 
forretnings- og forbrugsmodeller, der støtter koncepter relateret til 
ressourceeffektivitet og en cirkulær økonomi. LIFE-finansieringen er ligesom Horisont 
2020 rettet mod den øverste del af affaldshierarkiet (jf. figur 4). I midtvejsevalueringen 
af LIFE-programmet blev det bemærket, at Kommissionen kan gøre mere for at 
genskabe projekterne og overføre deres løsninger og ekspertise med henblik på at 
skabe en katalysatoreffekt. Det er derfor usandsynligt, at resultaterne af projekterne 
kommer til at indvirke væsentligt på problemet med plastemballageaffald på kort sigt. 

Overførsel af plastemballageaffald 

Betingelserne for overførsel af plastaffald til udlandet bliver skærpet 

55 Plastemballageaffald, der ikke behandles i EU, kan overføres til tredjelande med 
henblik på genanvendelse, og i disse tilfælde gælder der strengere regler for farligt 
affald i henhold til Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transport 
af farligt affald og bortskaffelse heraf. Det hedder i affaldsrammedirektivet 
2008/98/EF, at det er EU's mål selv at kunne bortskaffe eller nyttiggøre sit kommunale 
affald (hvilket omfatter størstedelen af det plastemballageaffald, der er vanskeligt at 
genanvende). 

56 Indtil nu har størstedelen af plastemballageaffaldet været betragtet som 
ikkefarligt med henblik på overførsel og har derfor været på den grønne liste i henhold 
til EU's forordning om overførsel af affald. I maj 2019 nåede parterne i 
Baselkonventionen til enighed om, at kun overførsler af forhåndssorteret, 
ikkeforurenet genanvendeligt plast, der ikke indeholder nogen form for 
ikkegenanvendeligt materiale, og som er blevet forberedt til øjeblikkelig miljømæssigt 
forsvarlig genanvendelse, kan betragtes som værende på den grønne liste (ikkefarligt). 
Denne ændring træder i kraft den 1. januar 2021. 

54 Ibid. 
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Eksporten af plastaffald og plastemballageaffald er aftagende 

57 Eksporten af plastaffald uden for EU har været aftagende, navnlig i løbet af de 
seneste tre år. Figuren nedenfor viser de vigtigste medlemsstater, der eksporterer 
plastaffald med henblik på genanvendelse uden for EU i perioden 2010-2019. 

Figur 13 – De EU-lande, der primært eksporterer plastaffald uden for EU 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Eurostat – Comext, international handel med varer. 

58 Eksporten af både plastaffald og plastemballageaffald var aftagende i 2017 i 
absolutte tal. Emballageaffald udgør en stigende andel af eksporten af plastaffald uden 
for EU: 75 % i 2017, hvilket er en stigning fra 43 % i 2012 (jf. figur 14). Dette antyder, at 
EU's medlemsstater i høj grad er afhængige af genanvendelse i tredjelande for at 
kunne håndtere deres plastemballageaffald. Denne tendens bør ses i lyset af 
udfordringerne i forbindelse med udviklingen af infrastruktur til affaldshåndtering (jf. 
punkt 50), herunder storstilet markedsføring af nye teknologier (f.eks. kemisk 
genanvendelse) og et øget offentligt og lovgivningsmæssigt pres for at løse problemet 
med plastaffald. 
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Figur 14 - Andel af eksport af plastemballageaffald ud af den samlede 
mængde plastaffald, der eksporteres uden for Den Europæiske Union 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af data om eksporten af plastemballageaffald fra Eurostats database 
vedrørende "Packaging waste by waste management operations and waste flow" og data om eksport af 
plastaffald fra Eurostats Comext-database vedrørende international handel med varer. 

Overført plastemballageaffald udgør en tredjedel af EU's indberettede 
genanvendelsesprocent 

59 Plastemballageaffald kan overføres til lande uden for EU til 
genanvendelsesformål. Eksportørerne har pligt til at påvise, at affaldet vil blive 
behandlet under vilkår, som er svarende til vilkårene i EU55. Medlemsstaterne har 
brugt denne mulighed til at overføre betydelige mængder plastaffald til udlandet, 
navnlig til Asien (jf. tabel 2). Ifølge data fra Plastics Europe overførte EU 6,5 % af alt 
indsamlet plastaffald til udlandet i 2018. Det svarer til 20,2 % af det plastaffald, der 
blev sendt til genanvendelsesanlæg. Overførsel med henblik på genanvendelse uden 
for EU udgør 27 % til 30 % af det indberettede genanvendte plastemballageaffald i 
perioden 2012-201756. Dette viser, at overførsel med henblik på genanvendelse uden 
for EU spiller en vigtig rolle med hensyn til at nå genanvendelsesmålene for 
plastemballage. 

55 Affaldsrammedirektivet. 

56 Baseret på data fra Eurostat. 
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Tabel 2 - EU's eksport af plastaffald  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Plastaffald eksporteret til lande 
uden for EU (millioner ton) 3,37 3,37 3,36 2,84 3,30 3,08 3,12 2,55 1,93 1,72 

De ti vigtigste asiatiske 
bestemmelsessteder (% af den 
samlede EU-eksport) 

95 % 96 % 95 % 94 % 95 % 95 % 94 % 91 % 86 % 83 % 

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Eurostat – Comext, international handel med varer. 

60 EU-operatører skal modtage dokumentation, der beviser, at behandlingen 
(herunder genanvendelsen) af plastemballageaffald i et tredjeland udføres i henhold til 
standarder, som i vid udstrækning svarer til standarderne i EU. Ikke desto mindre 
bemærker Det Europæiske Miljøagentur, at behandling i lande uden for EU ofte skaber 
en større miljøbelastning i form af forurening, CO2-udledning og udledning af plast i 
miljøet, end behandling eller genanvendelse i EU gør. Verifikationen af, at EU's 
standarder for plastaffaldshåndtering overholdes i tredjelande, er ofte utilstrækkelig til 
at sikre, at EU's standarder overholdes57. Medlemsstaternes nationale myndigheder 
har ingen kontrolbeføjelser i tredjelande, og de organisationer, der beskæftiger sig 
med udvidet producentansvar og er ansvarlige for håndteringen af 
plastemballageaffald, foretager sjældent kontroller på stedet. Dette medfører et lavt 
sikkerhedsniveau i forbindelse med genanvendelse uden for EU og en betydelig risiko 
for ulovlig aktivitet. 

61 I henhold til 2018-ajourføringen af direktivet om emballage og emballageaffald 
og gennemførelsesbestemmelserne58 kræves det, at medlemsstaterne beskriver i en 
kvalitetskontrolrapport, hvilke specifikke foranstaltninger vedrørende overvågning og 
validering, der træffes med henblik på at sikre, at eksportører af plastemballageaffald 
opfylder kravet om ækvivalente behandlingsvilkår. 

Kinas forbud mod import af plastaffald har ført til ændrede 
bestemmelsessteder for EU-medlemsstaternes eksport 

62 Kina (herunder Hongkong) var det vigtigste bestemmelsessted for EU's eksport af 
plastaffald inden 2018 og udgjorde 77 % (2,4 millioner ton) af EU's samlede eksport af 
plastaffald i 2016. I juli 2017 bebudede Kina et forbud mod import af plastaffald, der 

57 EEA: "Plastic waste trade and the environment", oktober 2019. 

58 Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/665 af 17. april 2019. 
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trådte i kraft i begyndelsen af 2018. Efter forbuddet aftog eksporten til Kina hurtigt, og 
porteføljen af bestemmelseslande for EU's plastaffald blev mere varieret (jf. figur 15). 
Andre asiatiske lande oplevede en betydelig stigning i importen af plastaffald fra EU 
mellem 2016 og 2018: Thailand oplevede en ottedobbelt stigning, Tyrkiet en 
syvdobbelt stigning, Taiwan en femdobbelt stigning og Indonesien en tredobbelt 
stigning. Derfor var der også flere lande, som indførte importrestriktioner for 
plastaffald. Dataene for 2019 viser, at Tyrkiet og Malaysia er de vigtigste asiatiske 
bestemmelsessteder for eksporten af plastemballageaffald. 

Figur 15 – De vigtigste asiatiske bestemmelseslande for EU's plastaffald 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Eurostat – Comext, international handel med varer. 

63 Kinas forbud medførte også en stigning i overførslen af plastaffald inden for EU 
(jf. figur 16). Denne ændring kan skyldes, at affaldet når frem til den tilgængelige 
infrastruktur inden for EU (genanvendelses-, forbrændings- og deponeringskapacitet), 
eller ændrede transitruter under plastaffaldets eksport uden for EU. 
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Figur 16 – Udviklingen af handlen med plastaffald inden for og uden for 
EU 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Eurostat – Comext, international handel med varer. 

64 Nogle medlemsstater oplevede en betydelig stigning i importen af plastaffald i 
perioden mellem 2016 og 2019. Slovenien oplevede en stigning på 68 %, Polen 30 %, 
Tjekkiet 26 %, Spanien 25 % og Nederlandene og Frankrig omkring 20 %. Figur 17 giver 
et overblik over de vigtigste bestemmelsessteder for plastaffald inden for EU. De 
importerende medlemsstater kan også bare fungere som transitsteder (jf. Green 
Tuscany-sagen i tekstboks 3). 

65 Udfordringen i forbindelse med Kinas forbud lægger et øget pres på 
medlemsstaternes kapacitet til at håndtere deres plastemballageaffald. Kommissionen 
anslår, at EU har faciliteter til at genanvende halvdelen af dets samlede mængde 
plastaffald59. Der findes ingen tilgængelige data om andre kapaciteter til sortering, 
forbrænding og deponering af plastaffald. 

59 Europa-Kommissionen: "Staff Working Document Accompanying the 2018 Plastics 
Strategy". 
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Figur 17 – De vigtigste bestemmelseslande for handlen med plastaffald 
inden for EU 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Eurostat – Comext, international handel med varer. 

66 Hvis medlemsstaterne skal opretholde den nuværende genanvendelsesprocent 
for plastemballage og øge den med henblik på at nå de nye mål, er det nødvendigt, at 
de øger og forbedrer deres genanvendelseskapacitet, så den omfatter: 

o de mængder plastemballageaffald, der vil blive underlagt strengere kontrol i 
henhold til Baselkonventionen (jf. punkt 56), og som dermed ikke er så lette eller 
endda ikke er mulige at eksportere uden for EU med henblik på genanvendelse 

o de mængder plastemballageaffald, der i øjeblikket indberettes som genanvendt, 
men vil blive omklassificeret som ikkegenanvendt efter ændringen af 
indberetningskravene 

o den nødvendige stigning i mængderne af genanvendt plastemballageaffald for at 
nå de retligt bindende mål for 2025 og 2030. 
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Ulovlig handel med plastemballageaffald: miljøkriminalitet 

67 Miljøkriminalitet er handlinger, der overtræder miljølovgivningen og forvolder 
eller risikerer at forvolde alvorlig skade på enten miljøet og/eller mennesker. EU har 
vedtaget direktiv 2008/99/EF om strafferetlig beskyttelse af miljøet, der pålægger 
medlemsstaterne at betragte miljøkriminalitet som en strafbar handling. De vigtigste 
områder inden for miljøkriminalitet omfatter bl.a. ulovlig overførsel og dumpning af 
affald. 

Ulovlig bortskaffelse af plastaffald er en alvorlig og kompleks 
lovovertrædelse 

68 Miljøkriminalitet, herunder ulovlig overførsel og udledning af plastaffald, har en 
betydelig indvirkning på miljøet, vilde dyr og menneskers sundhed og fører til 
markante økonomiske tab. I en rapport fra 2013 konkluderer Kommissionen, at ulovlig 
bortskaffelse af affald og utilstrækkelige affaldsbehandlingsanlæg forårsagede 
manglende muligheder for økonomisk vækst og førte til trusler mod miljøet60. Ulovlig 
bortskaffelse af affald er forbundet med organiseret kriminalitet61 og hvidvaskning af 
penge og er et af de mest lukrative ulovlige markeder i verden på linje med 
menneskehandel og handel med illegale stoffer og våben på grund af den lave risiko 
for retsforfølgning samt lave bødestraffe62. Europols EU-trusselsvurderinger af grov og 
organiseret kriminalitet fra 2013 og 2017 identificerer denne type kriminalitet som en 
alvorlig trussel og et vigtigt fokusområde for Europols arbejde, der omfatter 
koordination af medlemsstaternes tiltag (jf. tekstboks 3). 

69 Det fremgår af en rapport fra Rådet om miljøkriminalitet63, at den aktuelle andel 
af sager om affaldsrelateret kriminalitet, der opdages og retsforfølges, er lav. Det 
anslås, at den er meget lavere64 end for andre typer kriminalitet, men at sanktionerne 

60 Europa-Kommissionen: Rapport om gennemførelse af EU's affaldslovgivning, COM(2013) 6 
final, 17. januar 2013. 

61 Waste Force-projektet: "Waste Crime Alerts". 

62 "European Union Action to Fight Environmental Crime" (EFFACE): "Crime and the EU. 
Synthesis of the Research Project Final synthesis Report of the Research Project", marts 
2016. 

63 Rådet for Den Europæiske Union: "Final report of the Eighth round of mutual evaluations 
on environmental crime - Information and discussion at the Council", 15. november 2019. 

64 Det Europæiske Netværk af Miljøanklagere: "Environmental prosecution report tackling 
environmental crime in Europe", marts 2017. 
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ikke står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, da de 
undertiden er lavere end gevinsten ved den ulovlige aktivitet65. Overførselskædens 
kompleksitet gør det vanskeligt at retsforfølge de involverede parter og bevise, at de 
havde kendskab til den ulovlige bortskaffelse af affaldet. Affaldet kan skifte ejer mange 
gange på tværs af mange lande, inden det bortskaffes på ulovlig vis, selv om den første 
aktør, der indledte affaldsstrømmen, modtog dokumenter, der attesterede, at 
plastemballageaffaldet ville blive genanvendt. Figuren i tekstboks 3 viser et teoretisk 
eksempel på, hvordan ulovlig international handel med plastemballageaffald kan finde 
sted, som supplement til den konkrete sag, der blev opklaret ved hjælp af Europols 
Green Tuscany-operation. 

Tekstboks 3 

Ulovlig handel med plastemballageaffald 

Teoretisk ulovlig affaldsstrøm 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Operation Green Tuscany 

I 2019 blev 96 personer anholdt i forbindelse med operation Green Tuscany, der 
var et samarbejde mellem de italienske og slovenske retshåndhævende 
myndigheder, som blev koordineret af Europol. De 96 personer var en del af en 
organiseret kriminel gruppe, der på ulovlig vis transporterede plastaffald fra Italien 
til Kina via Slovenien. De slovenske virksomheder forsynede de italienske 
virksomheder med dokumenter, der attesterede, at affaldet ville blive 
genanvendt, inden det blev sendt videre til Kina. Under operationen blev der 
afsløret 560 ulovlige overførsler af plastaffald til en samlet værdi af 
8 millioner euro. 
Kilde: Europol. 

65 Countering WEEE Illegal Trade: "Summary Report", 30. august 2015. 

Mægler I Mægler II

Er bemyndiget til at 
bortskaffe affald
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affaldet på et ulovligt 
deponeringsanlæg tæt 
på et beboelsesområde
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under "tilsvarende" vilkår

Transportør Shippingvirksomhed

Et land i AsienHavn i medlemsstat BVirksomhed i medlemsstat A
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Plastaffald er blandt de handelsvarer, der oftest overføres på ulovlig vis 

70 Impel-netværket, der er EU's netværk af miljømyndigheder til gennemførelse og 
håndhævelse af miljølovgivning, anslog i 2011, at den ulovlige handel med affald 
udgjorde ca. 20 % af alle overførsler af affald i EU66. I 2009 indledte 
Verdenstoldorganisationen operation Demeter, der er et fælles globalt initiativ rettet 
mod ulovlige overførsler af affald, som er blevet gentaget flere gange. Operation 
Demeters seneste resultater67 bekræfter, at plastaffald er en af de mest 
fremherskende former for ulovlige overførsler af affald (sammen med WEEE) og udgør 
omkring 23 % af den samlede mængde handelsvarer, der beslaglægges. 

71 I 2017 vurderede Block Waste68, at der i gennemsnit forsvinder 13 % af alt 
ikkefarligt affald fra EU's lovlige affaldsmarked hvert år. Denne procentdel er op til 
33 % for farligt affald (jf. figur 18 for data pr. medlemsstat). Indtil nu har man betragtet 
størstedelen af plastemballageaffaldet som ikkefarligt med henblik på overførsel. De 
nylige ændringer af Baselkonventionen betyder, at fra 2021 vil de fleste nuværende 
overførsler af plastemballageaffald blive sidestillet med farligt affald. Følgelig vil det 
blive underlagt et forbud mod eksport til ikke-OECD-lande. Dette kombineret med den 
manglende kapacitet til at behandle plastemballageaffald inden for EU vil øge risikoen 
for, at affaldet bortskaffes på ulovlig vis både inden for EU's grænser, og når det 
overføres til tredjelande. 

66 EnviCrimeNet: "Report on Environmental Crime", 27. maj 2016. 

67 Operation Demeter fra 2019. 

68 Block Waste-projekt: "An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the 
EU", 31. oktober 2017 (forskningsprojekt, der er medfinansieret af Den Europæiske Unions 
Fond for Intern Sikkerhed). 
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Figur 18 - Anslået andel af farligt affald, der fjernes fra det lovlige 
marked 

© Block Waste EU-finansieret projekt. 

EU's retlige ramme for bekæmpelse af affaldskriminalitet er præget af 
mangler 

72 Som reaktion på dette voksende problem vedtog EU i 2008 direktiv 2008/99/EF
om strafferetlig beskyttelse af miljøet. I direktivet kræves det, at medlemsstaterne 
anser aktiviteter, der overtræder EU's miljølovgivning, for strafbare handlinger og 
sikrer, at de kan straffes med strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning. Sådanne aktiviteter 
omfatter indsamling, transport (herunder ulovlig overførsel), nyttiggørelse og 
bortskaffelse af affald, der kan være skadeligt for miljøet eller mennesker. Alle aktører 
i værdikæden vil kunne gøres til genstand for foranstaltninger: fra enheden, der 
producerer affaldet, til forhandlerne, mæglerne, aktørerne, der står for overførslen, og 
aktørerne på bestemmelsesstedet. Direktivet er i øjeblikket ved at blive revideret. 
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73 En rapport fra European Union Action to Fight Environmental Crime (EFFACE)69

har identificeret en række problemer, der begrænser effektiviteten af direktivet om 
miljøkriminalitet og følgelig bekæmpelsen af ulovlig handel med affald, herunder 
ulovlig handel med plastemballageaffald, navnlig: 

o mangel på data vedrørende forurenede lokaliteter og sanktioner og
retsforfølgning

o vanskeligheder med at fastslå, hvilken adfærd der kan betegnes som
miljøkriminalitet, på grund af retsusikkerhed såsom definitionen af affald kontra
affaldsfasens ophør

o EU-retsakternes manglende evne til at sætte ind over for de organiserede
kriminelle gruppers stadig større deltagelse i miljøkriminalitet, som igen er
forbundet med anden kriminalitet, som f.eks. hvidvaskning af penge (direktivet
om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til
hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme70 har sidenhen ajourført
definitionen af prædikatforbrydelse til at omfatte miljøkriminalitet)

o manglen på harmoniserede EU-regler om blandingen af sanktioner
(administrative/strafferetlige/civilretlige)

o manglen på specialiserede politistyrker, anklagere og dommere, der kan sætte ind
over for miljøkriminalitet.

69 "European Union Action to Fight Environmental Crime" (EFFACE): "Crime and the EU. 
Synthesis of the Research Project Final synthesis Report of the Research Project", marts 
2016. 

70 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1673 af 23. oktober 2018 om 
strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge. 
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Overblik over muligheder, mangler, 
udfordringer og risici 
74 Alle medlemsstaterne har rapporteret, at de opfylder 2008-målet for 
genanvendelse af plastemballage på 22,5 %. De forskelle i metoderne til 
dataindsamling og indberetning, der er tilladte under den retlige ramme, resulterer i 
betydelige forskelle mellem medlemsstaternes indberettede genanvendelsesniveauer 
og forringer dataenes pålidelighed. Der blev konstateret betydelige mangler i 
udformningen, gennemførelsen og håndhævelsen af de gældende lovgivnings- og 
forskriftsmæssige rammer for plastemballageaffald. Plastemballage er stadig den 
eneste type plastaffald, der er omfattet af et bindende genanvendelsesmål. De øvrige 
sektorer, der producerer plastaffald, har endnu ikke udviklet målrettede strategier 
eller fastsat specifikke mål for håndtering af plastaffald, selv om de er omfattet af 
bredere affaldshåndteringsmål. Kommissionen vil revidere affaldslovgivningen i nogle 
af disse sektorer (f.eks. i automobil- og byggesektoren) i nær fremtid. 

75 EU har fastlagt nye, udfordrende mål for medlemsstaternes genanvendelse af 
plastemballage for 2025 (50 %) og 2030 (55 %). Det har endvidere fastsat strengere 
regler for resultatmåling af medlemsstaternes genanvendelsesprocenter for 
plastemballage. Dette burde resultere i en mere nøjagtig afspejling af den aktuelle 
genanvendelsesprocent for plastemballage. Som følge heraf forventes der imidlertid et 
fald i EU's indberettede genanvendelsesprocent for plastemballage. Kommissionen 
hilser den sandsynlige forbedring af dataenes nøjagtighed velkommen og 
understreger, at det er nødvendigt, at alle medlemsstater og økonomiske aktører i 
hele værdikæden yder en samordnet indsats, hvis EU nærmest skal fordoble den 
mængde plastemballageaffald, det genanvender, senest i 2030. Opnåelsen af disse mål 
vil være et vigtigt skridt i retning af at nå af EU's mål for den cirkulære økonomi og vil 
dermed styrke EU's position som global leder inden for genanvendelse af 
plastemballage. Denne analyse fremhæver nogle af de muligheder, mangler, 
udfordringer og risici, der er i forbindelse med EU's tiltag til håndtering af plastaffald. 

Muligheder 

76 EU's system for indberetning af genanvendt plastemballageaffald er blevet 
styrket og harmoniseret, hvilket potentielt kan øge tilliden til systemet. De styrkede 
regler om særskilt indsamling og udvidet producentansvar bør øge mængden og 
kvaliteten af genanvendeligt materiale. Gebyrgraduering i ordningerne for udvidet 
producentansvar skaber en mulighed for at fremme genanvendelig emballage, da et af 
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medlemsstaternes vigtigste værktøjer til at nå de nye mål styrkes, og der sendes et 
klart signal til markedet om at fremme genanvendelighed. Potentielle nye væsentlige 
krav, der er skærpede og kan håndhæves, giver mulighed for at opnå bedre 
emballagedesign med henblik på genanvendelse og flytte plastaffald endnu længere 
op i affaldshierarkiet ved at tilskynde til genbrug. EU's finansiering af forskning kan 
understøtte hele denne indsats. Den videre udvikling af genanvendelsesindustrien og 
markedets tilpasning til de skærpede cirkularitetsprincipper, navnlig ved at integrere 
genanvendt plast i nye produkter, kan skabe nye arbejdspladser og give EU's 
virksomheder en first mover-fordel i visse sektorer. 

Mangler 

77 Plastemballageaffald udgør den største enkeltstående plastaffaldsstrøm (61 % af 
alt plastaffald) og er omfattet af EU's ambitiøse mål for genanvendelse af plast. Ingen 
af de andre store plastaffaldsstrømme (landbrug, byggeri, elektrisk og elektronisk 
udstyr og biler), der tilsammen producerer 22 % af plastaffaldet i EU, har fået fastlagt 
lignende mål for håndteringen af deres plastaffald. EU's forbedrede og skærpede 
system for indberetning af genanvendt plastemballage forventes at medføre en 
nedjustering af EU's gennemsnitlige indberettede genanvendelsesprocent for 
plastemballage fra 41 % (2017) helt ned til 29-32 %. Disse nye tal fremhæver den 
betydelige kløft, der er mellem EU's nuværende niveau for genanvendelse og dets mål 
for 2025 (50 %). 

Udfordringer 

78 Den betydelige forøgelse af EU's gennemsnitlige genanvendelsesprocent for 
plastemballage, der kræves i løbet af de næste ti år, kombineret med behovet for en 
mere udbredt anvendelse af genanvendte materialer er klart en udfordring. Det bliver 
en endnu større udfordring for de medlemsstater, der i øjeblikket befinder sig under 
EU's gennemsnitlige genanvendelsesprocent for plastemballage (jf. figur 9). 
Baselkonventionens ikrafttræden i 2021 gør udfordringen med at øge 
genanvendelseskapaciteten i Europa endnu større. Dette vil i endnu højere grad 
vanskeliggøre eksporten af plastemballageaffald til tredjelande, der udgjorde en 
tredjedel af EU's indberettede genanvendelsesprocent for plastemballageaffald i 2017, 
og øge presset på EU's genanvendelseskapacitet. 
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Risici 

79 I lyset af de ovenfor beskrevne udfordringer og mangler er der en risiko for, at 
nogle medlemsstater ikke kan opfylde EU's nye genanvendelsesmål for plastemballage, 
hvilket også bringer opnåelsen af EU's overordnede mål i fare. Det øgede pres, der 
forventes på EU's plastgenanvendelseskapacitet, vil indtræffe samtidig med den 
sandsynlige nedgang i overførslen af affald uden for EU, som udgør en vigtig 
afsætningsmulighed for overskydende plastaffald. Dette risikerer at føre til øget 
affaldskriminalitet og ulovlig overførsel, og situationen vanskeliggøres yderligere af 
svaghederne i EU's nuværende retlige ramme for strafferetlig beskyttelse af miljøet. 

80 EU's ambition om at forbedre sin genanvendelse af plastemballage afspejler 
omfanget af den miljøudfordring, plast udgør. Ny lovgivning og nye mål vedrørende 
plastemballageaffald er en tilkendegivelse af EU's og medlemsstaternes tilsagn om at 
afsætte - nogle gange betydelige - midler til at løse udfordringerne i forbindelse med 
plastaffald. Det er nødvendigt, at alle aktører i værdikæden yder en samordnet indsats 
med henblik på at imødegå disse udfordringer. 

 

Vedtaget af Afdeling I, der ledes af Samo Jereb, medlem af Revisionsretten, i 
Luxembourg på mødet den 9. september 2020. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Formand 
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Akronymer og forkortelser 
CEAP: EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi 

CEN: Den Europæiske Standardiseringsorganisation 

CPA: Alliancen for Cirkulær Plast 

DRS: Returpantordninger 

EFFACE: European Union Action to Fight Environmental Crime – et forskningsprojekt 
om miljøkriminalitet 

EGAR: Guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos 

ELV: Udrangeret køretøj 

EPR: Udvidet producentansvar 

EXPRA: Extended Producer Responsibility Alliance 

Horisont 2020: Horisont 2020-program for forskningsfinansiering 

IMPEL: EU-netværket til gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivning 

OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

PET: Polyethylenterephtalat 

SUP: Engangsplastprodukt 

VRD: Affaldsrammedirektivet 

WEEE: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
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Glossar 
Affaldsfasens ophør: I henhold til affaldsrammedirektivet 2008/98/EF skal visse 
særlige former for affald ophøre med at være affald, når det har gennemgået en 
nyttiggørelsesoperation (herunder genanvendelse) og opfylder de særlige kriterier, 
som Kommissionen har fastsat for specifikke materialer. 

Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald 
og bortskaffelse heraf (Baselkonventionen): En multilateral miljøaftale, der beskytter 
menneskers sundhed og miljøet mod de skadelige virkninger forårsaget af 
produktionen, den grænseoverskridende transport og håndteringen af farligt affald og 
andre typer affald. I henhold til konventionen er der forbud mod at eksportere farligt 
affald og visse andre typer "affald, der kræver en særlig undersøgelse" (navnlig 
husholdningsaffald og, fra 2021, plastaffald, der er vanskeligt at genanvende) til lande 
uden for OECD. Eksport til lande uden for OECD af andre typer affald er kun tilladt på 
særlige betingelser, herunder krav om bestemmelses- og transitlandenes forudgående 
samtykke. 

Farligt affald: Affald, der udgør en betydelig eller potentiel trussel mod 
folkesundheden eller miljøet. Det kan ikke bortskaffes på almindelig vis som andre 
biprodukter fra vores hverdag. 

Forureneren betaler-princippet: Idéen om at den person eller organisation, der 
forårsager forureningen, betaler med henblik på at afhjælpe den skade, den forvolder. 

Genbrug (af køretøjer): Enhver proces, hvor komponenter fra udrangerede køretøjer 
anvendes til samme formål, som de er udformet til (artikel 2, stk. 6, i direktivet om 
udrangerede køretøjer). 

Grønlistet affald: I henhold til EU's forordning om overførsel af affald defineres 
grønlistet affald som de typer affald, der er anført i bilag III, IIIA og IIIB til forordningen. 
Disse typer affald kræver i princippet ikke forudgående samtykke fra de involverede 
lande med henblik på overførsel. 

Kemisk genanvendelse: Et udtryk, der anvendes til at beskrive innovative teknologier, 
som omdanner plastaffald fra forbrugsleddet til kemikalier, der kan bruges som 
råmateriale til produktion af jomfruelige polymerer, som anvendes til fremstilling af 
nye plastgenstande. 

Livscyklusanalyse: En metode til vurdering af de miljømæssige indvirkninger, der er 
forbundet med samtlige faser af et kommercielt produkts, proces' eller tjenestes 
livscyklus. 
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Miljø-graduering: Den proces, hvor det finansielle bidrag, der betales af 
emballageproducenten til en ordning for udvidet producentansvar, varieres for 
produkter eller grupper af produkter på baggrund af faktorer såsom 
genanvendelighed, genbrugelighed og indholdet af farlige stoffer. 

Miljøhandlingsprogram: En overordnet flerårig politikramme for EU's miljøpolitik. De 
vigtigste mellem- og langsigtede miljømål er defineret i miljøhandlingsprogrammet, og 
der er fastsat en grundlæggende strategi, herunder, hvor det er relevant, konkrete 
foranstaltninger. 

Miljøkriminalitet: Denne kriminalitetskategori omfatter ulovlig overførsel og 
dumpning af affald, ulovlig emission eller udledning af stoffer i luft, vand eller jord, 
ulovlig handel med vilde dyr og planter og ulovlig handel med ozonnedbrydende 
stoffer. 

Nyttiggørelse: Enhver aktivitet, der er opført i bilag IIB til affaldsdirektivet 
(75/442/EØF). Dette er en bred definition, der omfatter 13 forskellige aktiviteter, 
navnlig genanvendelse/genvinding af metaller og regenerering af syrer eller baser. 

Perkolat: En væske, der har opløst eller indeholder miljøskadelige stoffer, der 
efterfølgende kan udledes i miljøet. Den anvendes for det meste i forbindelse med 
deponering af forrådneligt affald eller industriaffald. 

Plast: En lang række syntetiske eller halvsyntetiske organiske forbindelser, der er let 
bearbejdelige og dermed kan formes til faste genstande. Plast består typisk af 
organiske polymerer med en høj molekylmasse og indeholder ofte andre stoffer 
(tilsætningsstoffer). Det er som regel syntetisk og er almindeligvis afledt af 
petrokemikalier, men der findes dog en række varianter, som er fremstillet af 
fornyelige materialer såsom bioplast fra majs eller cellulosefibre fra bomuldslinters. 

Polyethylenterephtalat (PET): Den mest almindelige termoplastiske polymerharpiks i 
polyesterfamilien. Den anvendes i fibre til beklædning og beholdere til væsker og 
fødevarer. 

Polymer: Et molekyle, hvis struktur er sammensat af flere gentagne enheder, hvorfra 
der stammer en karakteristisk høj relativ molekylmasse og ledsagende egenskaber 
(f.eks. holdbarhed og viskoelasticitet). 

Returpantordning: En tillægsafgift på et produkt, når det købes, og en tilbagebetaling, 
når det returneres. Ordningen har til formål at begrænse forskellige former for 
forurening ved at skabe et incitament til at returnere et produkt. 
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Udvidet producentansvar: Ifølge dette koncept er en virksomhed, der fremstiller et 
produkt, også ansvarlig for dets håndtering, når det er udtjent, og så snart det er 
blevet til affald. 

Waste Crime Alerts: Waste Force-projekt, der jævnligt offentliggør rapporter, som 
analyserer den affaldskriminalitet, der omtales i medierne. Kriminalitet, der er 
relateret til plastaffald, er blandt de typer kriminalitet, der oftest identificeres. 
Projektet angiver også, om organiserede kriminelle gruppers deltager. 
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Holdet bag analysen 
Revisionsrettens analyse - EU's indsats for at håndtere problemet med plastaffald 

Vedtaget af Afdeling I – Bæredygtig brug af naturressourcer, der ledes af Samo Jereb, 
medlem af Revisionsretten. Opgaven blev ligeledes ledet af Samo Jereb med støtte fra 
kabinetschef Kathrine Henderson og attaché Jerneja Vrabič, ledende administrator 
Michael Bain, opgaveansvarlig Nicholas Edwards, viceopgaveansvarlig Lucia Roşca og 
revisorerne Joanna Kokot, Paolo Braz og Marika Meisenzahl.  

 

Som følge af covid-19-pandemien og de strenge krav om at blive hjemme kunne der 
ikke tages et billede af holdet. 
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DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tlf. +352 4398-1

Kontakt: eca.europa.eu/da/Pages/ContactForm.aspx
Websted: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

I denne analyse undersøger vi EU’s reaktion på 
det voksende problem med plastaffald med fokus 
på plastemballageaffald. EU’s plaststrategi fra 
2018 foreslår foranstaltninger, der har til formål 
at forbedre plastprodukters genanvendelighed, 
indsamling, sortering, genanvendelse og 
genanvendte indhold. I det reviderede direktiv 
om emballage og emballageaffald fastsættes der 
nye mål for genanvendelse af plastemballage 
for 2025 (50 %) og 2030 (55 %). Nye og 
strengere indberetningsregler vil sandsynligvis 
føre til, at EU’s indberettede gennemsnitlige 
genanvendelsesprocent for plastemballage 
vil falde. Selv for plastemballage, der er den 
mest udviklede del af plaststrategien, er det 
nødvendigt med en samordnet indsats fra 
interessenternes side på EU- og medlemsstatsplan 
for at mindske den betydelige kløft, der er mellem 
den nuværende genanvendelsesprocent og de 
mål, vi skal have nået om kun 5-10 år. 
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