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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 20. maj 2021 

Vanskeligheder ved at opfylde EU's mål for e-affald 
EU's medlemsstater indsamler og nyttiggør samlet set en større mængde bortskaffet elektrisk og 
elektronisk udstyr end de fleste andre dele af verden. Men der er risiko for, at EU ikke opfylder 
sine mere ambitiøse mål for indsamling af e-affald. I en analyse fra Den Europæiske Revisionsret 
peges der på en række udfordringer, f.eks. med at sikre og kontrollere, at de nuværende regler 
overholdes, og med at håndtere overtrædelser og kriminelle aktiviteter såsom ulovlige overførsler 
til lande uden for EU.  

E-affald - dvs. bortskaffet elektrisk og elektronisk udstyr, husholdningsapparater og endog stort 
udstyr såsom solcellepaneler - er skadeligt for miljøet, hvis det ikke behandles korrekt. E-affald 
indeholder desuden ofte genanvendelige materialer såsom metaller og plast. Det kan derfor bidrage 
til den cirkulære økonomi. F.eks. indeholder 1 ton smartphones ca. 100 gange mere guld end 1 ton 
guldmalm. 

"Indsamlingen og nyttiggørelsen af e-affald i EU er blevet bedre med tiden, og EU genanvender i 
øjeblikket ca. 80 % af det e-affald, der indsamles," siger Joëlle Elvinger, det medlem af Den 
Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for analysen. "E-affald indsamles, genanvendes og 
genbruges dog ikke lige effektivt i alle medlemsstater, og det kan der sættes yderligere skub i. Vi 
bemærkede herudover en række udfordringer med hensyn til, hvordan EU sætter ind over for 
fejlagtig håndtering af e-affald, ulovlige overførsler og andre kriminelle aktiviteter." 

EU har opfyldt sine tidligere mål for indsamling og nyttiggørelse af e-affald og har efterfølgende sat 
sig mere udfordrende mål. Der foreligger endnu ikke ajourførte data om de nye mål. Men kun to 
medlemsstater synes at være på vej til at opfylde de indsamlingsmål, der er fastsat for 2019. 
Revisorerne bemærker, at der er sket skridt i den rigtige retning, såsom indarbejdelsen af krav 
vedrørende den cirkulære økonomi i lovgivningsforslag (f.eks. krav til "miljøvenligt design"), 
tilskyndelser til reduktion af materialeforbrug og fremme af produkters reparationsmuligheder og 
holdbarhed. Visse populære former for elektrisk og elektronisk udstyr som f.eks. mobiltelefoner og 
computere er dog endnu ikke omfattet af disse ajourførte krav til miljøvenligt design. 
Revisionsretten betragter analysen som muligt stof til eftertanke for Europa-Kommissionen, når den 
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skal udarbejde initiativet vedrørende cirkulært elektronisk udstyr, som er planlagt til sidste kvartal 
af 2021.  
 
EU har med tiden forbedret sin lovgivning om e-affald. EU-landene er dog ofte konfronteret med 
vanskeligheder ved at håndhæve EU-lovgivningen: Ifølge revisorerne kan der f.eks. forekomme 
fejlagtig håndtering under e-affaldsbehandlingen (f.eks. hvad angår fjernelse og rensning af 
potentielt giftige stoffer eller andre komponenter), hvilket ofte skyldes for ringe eller for sjælden 
inspektion og kontrol. Nogle medlemsstater mangler ressourcer til behørigt at kontrollere 
operatører og overførsler af affald i lande uden for EU. De økonomiske incitamenter til ulovlig eller 
uforsvarlig affaldshåndtering er store, mens risikoen for at blive afsløret generelt er lav. Det er derfor 
en væsentlig udfordring at sætte ind over for kriminelle aktiviteter i forbindelse med e-
affaldshåndtering.  
 
 
Baggrundsoplysninger 
 
Revisionsrettens analyse nr. 4/2021 "EU's foranstaltninger og nuværende udfordringer inden for 
elektronisk affald" foreligger på eca.europa.eu på 23 sprog. Dette dokument bygger ikke på en 
revision, men er en analyse af offentligt tilgængelige oplysninger eller materiale, som er indsamlet 
specifikt til formålet. 
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