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Resumé
I "Affald af elektrisk og elektronisk udstyr" (WEEE), også benævnt "elektronisk affald"

eller "e-affald", betegner forskellige former for elektrisk og elektronisk udstyr, der ikke
længere har værdi for brugerne eller ikke længere opfylder sit oprindelige formål.
Denne form for affald er på grund af de farlige stoffer, det indeholder, skadeligt for
miljøet. E-affald indeholder desuden ofte metaller og plastik, der kan fungere som
råstoffer til nye produkter, og som dermed gør det egnet til genanvendelse.

II Dette er ikke en revisionsberetning, men en analyse baseret på offentligt

tilgængelige oplysninger eller materiale, der er indsamlet specifikt til formålet.
Analysen fokuserer på Den Europæiske Unions (EU's) rolle og de foranstaltninger, EU
har truffet for at tackle udfordringerne forbundet med e-affaldshåndteringen i EU. Den
præsenterer EU's svar på problemet og fremhæver nogle af de centrale udfordringer,
der stadig forekommer med hensyn til gennemførelsen af WEEE-direktivet.
Offentliggørelsen af denne analyse i det første kvartal af 2021 giver Kommissionen
mulighed for at tage hensyn til den i forbindelse med initiativet vedrørende cirkulært
elektronisk udstyr, som er planlagt til sidste kvartal af 2021.

III EU vedtog sit første direktiv om WEEE i 2003 og erstattede det med et nyt i 2012.

Dette direktiv indførte princippet om "udvidet producentansvar", hvor producenter af
elektrisk og elektronisk udstyr - efter forureneren betaler-princippet - pålægges at
finansiere håndteringen af WEEE. WEEE-direktivet tilskynder endvidere til, at
producenter og genanvendelsesvirksomheder samarbejder om at forbedre
produktudformningen for at lette genbrug og gøre det lettere at adskille og nyttiggøre
WEEE-komponenter og -materialer. Desuden indeholder det en række mål for
indsamling og nyttiggørelse af WEEE. EU-retten og folkeretten forbyder eksport af
farligt e-affald til lande, der ikke er medlemmer af Organisationen for Økonomisk
Samarbejde og Udvikling.

IV I 2019 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om den europæiske grønne

pagt, der har til formål at støtte moderniseringen af EU's økonomi, prioritere reduktion
af materialeforbrug og styrke genbrug frem for genanvendelse. I 2020 offentliggjorde
Kommissionen en ny handlingsplan for den cirkulære økonomi. Handlingsplanen peger
på, at elektronik og informations- og kommunikationsteknologisk udstyr (IKT-udstyr) er
produkter, der kræver umiddelbar handling, og den fremmer bedre
produktudformning, styrkelse af forbrugerne og cirkularitet i produktionsprocesserne.
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V Vi konstaterer, at EU med sin ramme for e-affaldshåndtering står sig godt i

sammenligning med andre verdensdele. EU's medlemsstater indsamler og nyttiggør i
gennemsnit mere WEEE end de fleste tredjelande. EU har samlet set opfyldt sine
tidligere mål for indsamling og nyttiggørelse af WEEE, selv om nogle medlemsstater
ikke opfyldte indsamlingsmålet for 2016. EU har efterfølgende sat sig mere
udfordrende indsamlings- og nyttiggørelsesmål.

VI Vi konstaterer ligeledes, at EU har forbedret lovgivningen om elektronisk affald

ved at revidere målene, e-affaldskategoriseringen og rapporteringsprocedurerne.
Kommissionen har vurderet politikgennemførelsen og indledt traktatbrudssager mod
en række medlemsstater.

VII Vi bemærker, at der stadig er udfordringer forbundet med EU's

e-affaldshåndtering. En af dem vedrører gennemførelsen af de eksisterende krav til
e-affaldsbehandling. En anden vedrører fejlagtig håndtering af e-affald, ulovlige
overførsler og andre kriminelle aktiviteter. Herudover står EU over for den udfordring
at øge indsamlingen, genanvendelsen og genbruget af e-affald yderligere.
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Indledning
Politisk kontekst

01 "Affald af elektrisk og elektronisk udstyr" (WEEE, "elektronisk affald" eller

"e-affald") betegner forskellige former for elektrisk og elektronisk udstyr, der ikke
længere har værdi for brugerne eller ikke længere opfylder sit oprindelige formål 1. Det
omfatter en lang række apparater lige fra små elektriske husholdningsapparater og
IT-udstyr til større udstyr som f.eks. solcellepaneler (fotovoltaiske paneler) eller
pengeautomater. Det omfatter ikke batterier, som i EU er omfattet af særskilt
lovgivning.

02 Hvis WEEE ikke behandles korrekt, er det skadeligt for miljøet, da det ofte

indeholder komplekse kombinationer af meget giftige stoffer. Afbrænding af
ubehandlet WEEE kan frigive farlige kemikalier såsom dioxiner 2. Anvendelsen af visse
metaller i denne slags udstyr, f.eks. bly og kviksølv, har været begrænset i EU siden
2003 3, men de kan stadig forekomme i ældre produkter.

03 Korrekt behandling af e-affald kan give betydelige økonomiske fordele og

mindske efterspørgslen efter råstoffer. F.eks. indeholder 1 ton smartphones
ca. 100 gange mere guld end 1 ton guldmalm4. E-affald kan også indeholde andre
vigtige metaller såsom kobber, nikkel, indium eller palladium5. Genanvendelse af
e-affald bidrager også til at modvirke klimaændringer, da det forhindrer udledning af
drivhusgasser fra produktion af nye materialer, navnlig metaller 6. Gennem det

1

Gill, Gitanjali Nain, "Electronic waste", Encyclopaedia Britannica, maj 2016.

2

Perkins, Devin N.; Brune Drisse, Marie-Noel; Nxele, Tapiwa; Sly, Peter D., "E-Waste: A
Global Hazard", Annals of Global Health, november 2014, s. 286-295.

3

Direktiv 2002/95/EF (ikke længere i kraft) og direktiv 2011/65/EU.

4

Det Verdensøkonomiske Forum, "A New Circular Vision for Electronics: Time for a Global
Reboot", 2019.

5

INTOSAI, Auditing Waste Management, oktober 2016, s. 16.

6

Golsteijn, Laura; Martinez, Elsa V., "The Circular Economy of E-Waste in the Netherlands:
Optimizing Material Recycling and Energy Recovery", Journal of Engineering, årgang 2017,
s. 3-4.
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EU-finansierede ProSUM-projekt7 har man identificeret tilstedeværelse af 49 kemiske
grundstoffer i WEEE, hvoraf mange har potentiale til at blive genanvendt i andre
produkter 8. Europa-Kommissionen har peget på 18 af disse 49 grundstoffer som
værende kritiske råstoffer, dvs. økonomisk vigtige materialer med en høj
forsyningsrisiko 9 (jf. figur 1).

Figur 1 - Grundstoffer konstateret i WEEE og kritiske råstoffer fremhævet i det periodiske system over grundstoffer

Bemærk: Europa-Kommissionen opfører bauxit, en bjergart med et højt aluminiumindhold, som et
kritisk råstof, ikke selve grundstoffet aluminium.
Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra Urban Mine Platform og Europa-Kommissionen.

7

"Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste (ProSUM)",
finansieret under H2020-EU.3.5.4, tilskudsaftale nr. 641999.

8

Huisman, Jaco et al., Prospecting Secondary Raw Materials in the Urban Mine and mining
wastes (ProSUM) - Final Report, 21. december 2017, Bruxelles, Belgien. Jf. også ProSUM's
projekt "Urban Mine Platform".

9

Europa-Kommissionen, Modstandsdygtighed i forhold til råstoffer af kritisk betydning: En
kurs mod større sikkerhed og bæredygtighed, COM(2020) 474 final, s. 1 og bilag 1.
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04 Den første gang, EU lovgav om e-affald, var i 2003 (det første WEEE-direktiv10). I

dette direktiv blev der tilskyndet til indsamlingsordninger, der gav forbrugerne
mulighed for gratis at returnere deres WEEE på grundlag af princippet om "udvidet
producentansvar" (jf. tekstboks 1). I 2012 vedtog EU et omarbejdet direktiv (det andet
WEEE-direktiv) 11.

Tekstboks 1
Forklaring af begrebet "udvidet producentansvar"
Udvidet producentansvar er en praktisk anvendelse af forureneren betalerprincippet, hvor producenterne er ansvarlige for deres produkters miljøpåvirkning
i hele deres livscyklus 12.
I EU's affaldsrammedirektiv defineres "udvidet producentansvar" som et sæt af
foranstaltninger truffet af medlemsstaterne for at sikre, at producenterne er
(finansielt og/eller organisatorisk) ansvarlige for håndteringen af affaldsfasen i et
produkts livscyklus 13.
Producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr samt bemyndigede
repræsentanter i medlemsstaterne kan hver især tage sig af e-affaldet og
tilrettelægge indsamlingen og den efterfølgende håndtering af det direkte. De kan
også bidrage til en fælles ordning, f.eks. ved (sammen med andre producenter) at
oprette og finansiere en "producentansvarsorganisation", der sørger for eaffaldshåndtering.

10

Direktiv 2002/96/EF.

11

Direktiv 2012/19/EU.

12

Pouikli, Kleonik, "Concretising the role of extended producer responsibility in European
Union waste law and policy", ERA Forum, bind 20, februar 2020, s. 494.

13

Direktiv 2008/98/EF, artikel 3, nr. 21).
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05 Ifølge WEEE-direktivet skal medlemsstaterne sikre, at der er etableret ordninger

for returnering af e-affald, der er gratis (for den sidste indehaver)14. Producenterne af
elektrisk og elektronisk udstyr finansierer disse ordninger ud fra deres respektive
markedsandel efter udstyrstype og i henhold til regler, der varierer fra medlemsstat til
medlemsstat, og som etableres i overensstemmelse med de minimumskrav, der er
fastsat i affaldsrammedirektivet 15 og WEEE-direktivet.

06 Affaldshåndtering er en bred betegnelse, der anvendes til at betegne indsamling,
transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af alle former for affald 16. WEEE-direktivet
indeholder bestemmelser om følgende e-affaldshåndteringsoperationer: særskilt
indsamling og korrekt behandling af WEEE samt overførsel, nyttiggørelse (herunder
genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug) og miljømæssigt fornuftig
bortskaffelse af WEEE.

07 WEEE-direktivet tilskynder også til at anvende affaldsrammedirektivets

affaldshierarki. WEEE-direktivet tager hensyn til dette affaldshierarki og fastsætter
regler om, at producenter og genanvendelsesvirksomheder skal samarbejde og
udveksle oplysninger med henblik på at forbedre produktudformningen, så genbrug
lettes, og det gøres lettere at adskille og nyttiggøre WEEE-komponenter og -materialer.
Figur 2 giver et eksempel på, hvordan affaldshierarkiet kan anvendes på et køleskab.

14

Direktiv 2012/19/EU, artikel 5.

15

Direktiv 2008/98/EF, artikel 8a.

16

Direktiv 2008/98/EF, artikel 3, nr. 9).

10

Figur 2 - Eksempel: anvendelse af affaldshierarkiet på et køleskab

Kilde: Revisionsretten på grundlag af affaldsrammedirektivet.

08 WEEE-direktivet fastsætter en række indsamlingsmål for WEEE (jf. figur 3) og

fastsætter desuden flere nyttiggørelsesmål, der omfatter minimumsmål for
forberedelse med henblik på genbrug og for genanvendelse (jf. bilag I). Nyttiggørelse
vedrører genanvendelse og udvinding af metaller og metalforbindelser samt
forbrænding til fremstilling af energi 17.

17

Direktiv 2008/98/EF, bilag II.

11

Figur 3 - E-affaldsindsamlingsmål baseret på WEEE-direktivet

Kilde: Revisionsretten på grundlag af direktiv 2012/19/EU og direktiv 2002/96/EF.

09 WEEE-direktivet fastsætter med henblik på at beskytte miljøet fælles krav til

e-affaldsbehandlingen i hele EU. Medlemsstaterne kan fastsætte supplerende
minimumskvalitetsstandarder for behandlingen af indsamlet WEEE. Direktivet giver
også Kommissionen beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter
minimumskvalitetsstandarder for WEEE-behandling (herunder nyttiggørelse,
genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug) på grundlag af
standardiseringsorganisationernes arbejde under Kommissionens mandat18.

18

Europa-Kommissionen, "Mandate M/518 - Mandate to the European Standardisation
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic
Equipment", 24. januar 2013.

12

10 Ifølge WEEE-direktivet må WEEE kun overføres til andre EU-medlemsstater eller

til tredjelande, hvis det er i overensstemmelse med EU-lovgivningen om overførsel af
affald. Med hensyn til overførsel af affald til tredjelande forbyder EU-retten eksport af
farligt affald til tredjelande, der ikke er medlemmer af Organisationen for Økonomisk
Samarbejde og Udvikling (OECD)19. Siden 2019 har folkeretten også forbudt eksport af
forskelligt farligt affald, herunder farligt e-affald, fra EU til lande uden for OECD20.

Roller og ansvarsområder

11 Europa-Kommissionen fremsætter gennem sit Generaldirektorat for Miljø

(GD ENV) forslag til politikker (herunder ny lovgivning) og overvåger gennemførelsen af
e-affaldspolitikken. Kommissionen kan også indlede traktatbrudssager mod
medlemsstater, hvis de ikke overholder EU-lovgivningen. Eurostat, et andet af
Europa-Kommissionens generaldirektorater, er ansvarligt for at samle de data, som
medlemsstaterne indsamler om elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der er bragt i
omsætning, indsamling af WEEE, nyttiggørelse af WEEE (herunder genanvendelse og
forberedelse med henblik på genbrug) og eksport af WEEE, og for at udføre
konsistenskontrol af disse data 21. Eurostat rapporterer også om opfyldelsen af
målene 22.

19

Forordning (EF) nr. 1013/2006, artikel 36.

20

Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og
bortskaffelse heraf, bilag VII.

21

Direktiv 2012/19/EU (artikel 16) og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU)
2019/2193.

22

Jf. Eurostat, "Waste statistics - electrical and electronic equipment".

13

12 EU finansierer forskning og kapacitetsopbygning på e-affaldsområdet og har ydet

støtte på næsten 100 millioner euro gennem Horisont 202023 og over 8 millioner euro
gennem LIFE-programmet24. I EU-budgettet er der også afsat en vis finansiering til
almindelig affaldsinfrastruktur gennem Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling, men de data, Kommissionen har offentliggjort, gør det ikke
muligt at fastslå, om en del af denne finansiering går til infrastruktur, der er relevant
for e-affald 25.

13 Medlemsstaterne har inkorporeret WEEE-direktivet i national ret og indført
procedurer til at gennemføre det. De indberetter også data til Eurostat.

14 Producenterne af elektrisk og elektronisk udstyr og importørerne (og

bemyndigede repræsentanter) i medlemsstaterne er ansvarlige for at sikre, at deres
produkter overholder EU-lovgivningen, når de bringes i omsætning i EU, og for at
finansiere e-affaldshåndteringen.

E-affald, den europæiske grønne pagt og den cirkulære
økonomi

15 I 2019 offentliggjorde Kommissionen sin meddelelse om den europæiske grønne

pagt. Meddelelsen udgør "en indledende køreplan for de vigtigste politikker og
foranstaltninger", der sigter mod at "omstille EU til et retfærdigt og velstående
samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi" 26.
Meddelelsen indeholdt ud over en række mål og tiltag en "ny handlingsplan for den
cirkulære økonomi". I en cirkulær økonomi drages der i høj grad nytte af produkterne
og de materialer, de indeholder, hvilket betyder, at affald reduceres til et minimum, og
at materialerne beholdes i økonomien i videst muligt omfang 27. Dette indebærer, at

23

Jf. CORDIS-databasen.

24

Jf. LIFE-programmets projektdatabase.

25

Europa-Kommissionen, portalen for åbne data, data om Samhørighedsfonden og
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

26

COM(2019) 640 final, s. 2.

27

Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, Closing the loop: New circular economy package,
januar 2016, s. 2-3.
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man prioriterer at reducere materialeforbruget og at styrke genbrug frem for
genanvendelse, og medfører en styrkelse af det udvidede producentansvar.

16 I marts 2020 offentliggjorde Kommissionen meddelelsen "En ny handlingsplan for

den cirkulære økonomi - For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa" 28. Den
peger på, at elektronik og informations- og kommunikationsteknologisk udstyr
(IKT-udstyr) er en af de centrale værdikæder, der kræver en "hurtig, omfattende og
samordnet indsats".

17 Kommissionen agter i fjerde kvartal af 2021 at fremlægge et initiativ om cirkulært
elektronisk udstyr 29, der har til formål at fremme længere produktlevetider, og som
forventes bl.a. at omfatte følgende 30:
o

lovgivningsmæssige foranstaltninger for udformning af elektrisk og elektronisk
udstyr, som sigter mod at forbedre dette udstyrs energieffektivitet, holdbarhed,
reparationsmuligheder, opgraderingsmuligheder, vedligeholdelse, genbrug og
genanvendelse

o

prioritering af elektronik og IKT-produkter ved gennemførelsen af en politik for
"retten til reparation", herunder retten til at få opdateret forældet software

o

lovgivningsmæssige foranstaltninger vedrørende opladere til mobiltelefoner og
lignende apparater

o

forbedring af WEEE-indsamlingen, herunder ved at undersøge mulighederne for
en tilbagetagelsesordning for gamle mobiltelefoner, tablets og opladere i hele EU

o

revision af EU's regler om farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

28

COM(2020) 98 final.

29

COM(2020) 690 final, bilaget.

30

COM(2020) 98 final, afsnit 3.1.

15

Analysens omfang og metode
18 Denne analyse fokuserer på EU's rolle og de foranstaltninger, EU har truffet

vedrørende WEEE. Den gør status over EU's foranstaltninger vedrørende e-affald og
fremhæver de væsentligste udfordringer ved gennemførelsen af WEEE-direktivet.
Analysen dækker den periode, der går fra WEEE-direktivets ikrafttrædelse i 2012
(august 2012) til januar 2021. Vi fokuserede på at indkredse udfordringerne med
håndteringen af e-affald i EU. Vi afholdt møder med tjenestemænd fra GD ENV, og
derudover gennemgik vi:
o

beretninger fra Den Europæiske Revisionsret31 og de nationale overordnede
revisionsorganer (OR'er)

o

Europa-Kommissionens politikvurderinger, navnlig den endelige rapport om dens
2017-initiativ til at fremme overholdelsen af WEEE-bestemmelserne

o

rapporter fra Europa-Parlamentet, herunder fra Europa-Parlamentets
Forskningstjeneste (EPRS)

o

publikationer fra akademikere, tænketanke og NGO'er om håndtering af WEEE.

19 Dette er ikke en revisionsberetning, men en analyse baseret på offentligt

tilgængelige oplysninger eller materiale, der er indsamlet specifikt til formålet. Den
samler - i et enkelt dokument - oplysninger og viden om status for e-affaldspolitikken i
EU samt om de udfordringer, EU står over for med hensyn til at forbedre
nyttiggørelsen af e-affald. Analysen bidrager således til den bredere debat om
affaldsreduktion og om, hvordan økonomien kan gøres mere cirkulær.
Offentliggørelsen af denne analyse i det første kvartal af 2021 giver Kommissionen
mulighed for at tage hensyn til den i forbindelse med initiativet vedrørende cirkulært
elektronisk udstyr, som er planlagt til sidste kvartal af 2021.

31

Særberetning nr. 1/2020 ("EU's foranstaltninger inden for miljøvenligt design og
energimærkning: Et vigtigt bidrag til større energieffektivitet begrænses af betydelige
forsinkelser og manglende overholdelse af lovgivningen") og særberetning nr. 16/2019
("De europæiske miljøøkonomiske regnskaber: Nytteværdien for de politiske
beslutningstagere kan forbedres").
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EU-rammen for håndtering af e-affald
EU indsamler og nyttiggør mere e-affald end de fleste andre
verdensdele

20 De globale statistikker over e-affald viser, at der i EU forekommer en højere grad

af e-affaldsindsamling og -behandling end i de fleste andre verdensdele. Oplysninger
fra det globale partnerskab for e-affaldsstatistik peger på, at Europa (herunder både
EU-lande og tredjelande) er det kontinent, hvor der genereres mest e-affald pr.
indbygger, men at det også er den verdensdel, der har den højeste indsamlings- og
genanvendelsesprocent for WEEE. Europa genererer en mængde e-affald pr.
indbygger, der er sammenlignelig med Nord-, Syd- og Mellemamerikas og Oceaniens,
men har en indsamlings- og genanvendelsesprocent, der er over fire gange så høj (jf.
tabel 1).

Tabel 1 - E-affaldsgenerering, -indsamling og -genanvendelse pr.
kontinent (2019)
Indikatorer
Genereret eaffald
E-affald, hvor
der foreligger
dokumentation
for, at det er
indsamlet og
korrekt
genanvendt

Afrika

Nord-, Sydog Mellemamerika

Asien

Europa

Oceanien

I alt (Mt)

2,9

13,1

24,9

12,0

0,7

Pr. indbygger
(kg)

2,5

13,3

5,6

16,2

16,1

I alt (Mt)

0,03

1,2

2,9

5,1

0,06

Andel af
samlet
genereret
affald (%)

0,9

9,4

11,7

42,5

8,8

Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra Global E-waste Monitor 2020.

21 Med hensyn til indsamling af e-affald klarer EU-medlemsstaterne sig generelt

bedre end de fleste lande uden for EU, herunder udviklede lande som USA og Japan (jf.
figur 1 i bilag II).
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Indsamlingen og nyttiggørelsen af e-affald i EU er blevet bedre
med tiden

22 Oplysninger fra Eurostat viser, at mængden af indsamlet WEEE pr. indbygger er

steget i EU i perioden fra 2012 til 2018 (jf. figur 4 samt figur 2 i bilag II). Oplysningerne
frem til 2018 viser, at WEEE-indsamlingsprocenten (beregnet i forhold til
gennemsnitsvægten af de produkter, der er bragt i omsætning i de foregående tre år,
jf. tabel 1 i bilag II) generelt er stigende i EU, trods forskelle mellem medlemsstaterne.

Figur 4 - Mængden af elektrisk og elektronisk udstyr, der er bragt i
omsætning, samt mængden af indsamlet WEEE (EU-27, kg pr. indbygger)

Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra Eurostat.

23 Nyttiggørelse omfatter forskellige former for operationer, bl.a. genanvendelse,

forberedelse med henblik på genbrug og forbrænding (energiudnyttelse). Oplysninger
fra Eurostat viser, at over 87 % af det WEEE, der blev indsamlet i EU, blev nyttiggjort,
og at over 80 % blev genanvendt (jf. figur 5).

18

Figur 5 - Procentsats for nyttiggørelse af WEEE samt for genanvendelse
og forberedelse med henblik på genbrug (EU-27, i %)

Bemærk: Procentsatsen er i forhold til indsamlet WEEE.
Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra Eurostat.

EU opfyldte sine tidligere mål for indsamling og nyttiggørelse af
WEEE og satte sig efterfølgende mere udfordrende indsamlingsog nyttiggørelsesmål

24 Fra den 31. december 2006 til den 31. december 2015 skulle

EU-medlemsstaterne nå et minimumsindsamlingsmål på i gennemsnit 4 kg WEEE fra
private husholdninger pr. indbygger pr. år 32. Oplysninger fra Eurostat viser, at næsten
alle EU-lande havde nået dette mål i 2015 (jf. figur 2 i bilag II).

32

Direktiv 2002/96/EF, artikel 5, stk. 5, og direktiv 2012/19/EU, artikel 7, stk. 1.
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25 I 2016 skulle medlemsstaterne opnå en minimumsindsamlingsprocent på 45 % af

alt WEEE (ikke kun fra private husholdninger) beregnet i forhold til gennemsnitsvægten
af det elektriske og elektroniske udstyr, der blev bragt i omsætning i de foregående tre
år 33. Bulgarien, Tjekkiet, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien
og Slovakiet nød godt af en undtagelse, der gav dem mulighed for at nå et mål på
mindst 40 % senest i august 2016. De fleste medlemsstater nåede målet på 45 %, og
det samme gjorde EU som helhed. To medlemsstater opfyldte imidlertid ikke målet, og
flere klarede sig dårligere i de følgende to år, selv om de lå over
minimumsindsamlingsprocenten (jf. figur 3 og tabel 1 i bilag II).

26 Fra 2019 skal medlemsstaterne opnå en minimumsindsamlingsprocent på 65 % af
alt WEEE beregnet i forhold til gennemsnitsvægten af det elektriske og elektroniske
udstyr, der er bragt i omsætning i de foregående tre år, eller alternativt 85 % af det
WEEE, der er genereret på medlemsstatens område. I januar 2021 forelå der endnu
ikke oplysninger om indsamling af WEEE for 2019.

27 Oplysninger fra Eurostat peger på, at EU's mål for nyttiggørelse og genanvendelse
for 2012 og 2015 er blevet opfyldt (jf. figur 4 og figur 5 i bilag II). Fra og med 2018
følger nyttiggørelsesmålene en anden kategorisering af WEEE, og der forelå i januar
2021 ingen oplysninger om, hvorvidt de er blevet opfyldt.

33

Direktiv 2012/19/EU, artikel 7, stk. 1.
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Kommissionens foranstaltninger til
forbedring af EU's e-affaldspolitik
EU har tilpasset sin lovgivning om WEEE

28 I WEEE-direktivet fra 2012 blev hovedtrækkene fra 2003-direktivet bevaret, men

der blev indført flere væsentlige ændringer. Disse omhandlede bl.a. en ny klassificering
af WEEE, hvor man gik fra ti relativt snævre kategorier til seks åbne kategorier.

29 En anden ændring drejede sig om indførelsen af en anden metode til fastsættelse

af indsamlingsmål. I henhold til direktivet fra 2003 skulle alle medlemsstater opfylde et
mål om 4 kg pr. indbygger for så vidt angår indsamling af WEEE fra private
husholdninger. De indsamlingsmål, der i 2012-direktivet blev fastsat for 2016 og 2019,
gælder til gengæld for alt WEEE (fra virksomheder og private husholdninger). Disse nye
mål udtrykkes enten som en procentdel af gennemsnitsvægten af det elektriske og
elektroniske udstyr, der er bragt i omsætning i medlemsstaten i de foregående tre år,
eller som en procentdel af det WEEE, der er genereret i medlemsstaten.

30 I 2017 vedtog Kommissionen en gennemførelsesforordning om fastsættelse af en
fælles metode til beregning af vægten af det EEE, der er bragt i omsætning på det
nationale marked, og af det genererede WEEE for at harmonisere medlemsstaternes
beregning af den årlige WEEE-indsamlingsprocent34.

31 I 2018 førte en ændring af WEEE-direktivet35 til, at

datarapporteringsforpligtelserne blev indskrænket til en årlig elektronisk rapportering
på grundlag af en model, som Kommissionen fastlagde 36. Med en ændring af
affaldsrammedirektivet i samme år blev der indført generelle minimumskrav til
ordninger for udvidet producentansvar, herunder vedrørende WEEE37, og stillet krav
om at graduere de gebyrer, producenten eller importøren skal betale til
producentansvarsorganisationer, under hensyntagen til aspekter vedrørende

34

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/699.

35

Direktiv (EU) 2018/849.

36

Direktiv 2012/19/EU, artikel 16, stk. 6.

37

Direktiv 2008/98/EF, artikel 8a (som ændret ved direktiv (EU) 2018/851).
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miljøvenligt design som f.eks. holdbarhed, reparationsmuligheder,
genanvendelsesmuligheder og tilstedeværelsen af farlige stoffer.

32 I 2019 vedtog Kommissionen lovgivning, hvori den harmoniserede det format, der

anvendes i medlemsstaternes registre over producenter af elektrisk og elektronisk
udstyr 38, og hvori den fastlagde procedurer for dataindsamling og -rapportering, som
supplerede de ændringer vedrørende rapporteringsprocedurer, der blev foretaget i
2018 39.

Kommissionen har vurderet politikgennemførelsen og indledt
traktatbrudssager

33 Kommissionen gennemførte i 2017 et initiativ til at fremme overholdelsen af
WEEE-bestemmelserne, hvor den vurderede medlemsstaternes overholdelse af
WEEE-lovgivningen40. EU-medlemsstaterne blev inddelt i tre grupper baseret på,
hvordan de opfyldte vurderingskriterierne (jf. figur 6)41.

38

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/290.

39

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2193.

40

Europa-Kommissionen, WEEE compliance promotion exercise - final report, december 2017.

41

WEEE compliance promotion exercise - final report, december 2017, s. 76-84.
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Figur 6 - Kommissionens vurdering af medlemsstaternes politik for
håndtering af WEEE (2017)

Bemærk: Resultaterne indebærer ikke nødvendigvis, at EU-lovgivningen om WEEE ikke er blevet
overholdt.
Kilde: WEEE compliance promotion exercise 2017 - final report.

34 I rapporten gav Kommissionen også eksempler på, hvad den anså for god praksis,
f.eks.:
o

fri konkurrence mellem WEEE-håndteringsoperatører i Bulgarien, hvor
indsamlingsafgifterne blev fordelt på grundlag af operatørernes markedsandel

o

obligatoriske investeringer fra producenter eller producentansvarsorganisationer i
oplysnings- og bevidstgørelseskampagner i Portugal

o

obligatoriske kvalitetskrav til behandlingen i Irland og Frankrig

o

forbud mod kontantbetalinger i Frankrig med henblik på at forbedre
sporbarheden af WEEE og bekæmpe, at e-affald siver ud af den officielle ordning

o

miljømærkning i Østrig af elektrisk og elektronisk udstyr, der er udformet til nemt
at kunne repareres

o

adskillelse af genbrugeligt og ikkegenbrugeligt WEEE på primære og sekundære
indsamlingssteder i Flandern (Belgien).
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35 I rapporten om initiativet til at fremme overholdelsen af WEEE-bestemmelserne

blev der også fremsat anbefalinger om f.eks. forvaltning og finansiering af
håndteringen af WEEE, håndhævelse, ulovlige aktiviteter, bevidstgørelse, datakvalitet,
udvidet producentansvar, indsamlingsinfrastruktur, genbrug og produktudformning.

36 Kommissionen har endvidere vurderet WEEE-politikken i rapporter til Rådet og

Europa-Parlamentet samt i treårsrapporter om gennemførelsen af WEEE-direktivet (jf.
figur 7).

Figur 7 - Oversigt over udvalgte rapporter fra Kommissionen om
vurdering af WEEE-politikken

Kilde: Revisionsretten på grundlag af de rapporter fra Kommissionen, der er anført i skemaet.
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37 Kommissionen har ud over at vurdere politikgennemførelsen indledt

28 traktatbrudssager mod medlemsstaterne vedrørende WEEE-direktivet. Tre sager
vedrørende manglende meddelelse om gennemførelse blev indbragt for EUDomstolen, men Kommissionen trak sig ud af retssagerne, efter at de pågældende tre
medlemsstater gennemførte direktivet. I december 2020 var der fortsat tre åbne sager
om ukorrekt gennemførelse af direktivet (jf. figur 8).

Figur 8 - Traktatbrudssager med relation til WEEE-direktivet (pr. januar
2021)

Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra Europa-Kommissionen.
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Udfordringer ved EU's
e-affaldshåndtering
Gennemførelse af de eksisterende krav til e-affaldsbehandling

38 I WEEE-direktivet er der fastsat generelle krav til "korrekt behandling" af e-affald,
hvilket omfatter 42:
o

udtagning af alle væsker

o

udtagning af visse stoffer, blandinger og komponenter afhængigt af WEEE-typen
(f.eks. udtagning af billedrør fra TV-apparater og tonerpatroner fra printere)

o

minimumskrav til grundlæggende infrastruktur i anlæg, der anvendes til oplagring
og behandling af WEEE.

39 WEEE-direktivet giver også medlemsstaterne mulighed for at supplere disse

generelle krav med minimumskvalitetsstandarder for behandling af WEEE og
indeholder bestemmelser om harmonisering af kravene til e-affaldsbehandling i hele
EU 43. Kommissionen indledte denne proces med at give Den Europæiske Komité for
Elektroteknisk Standardisering (Cenelec) mandat til at udvikle fælles europæiske
standarder for behandling af WEEE44.

40 Cenelec udviklede tretten standarder fra 2014 til 2020. Disse standarder er

fortsat frivillige, selv om Kommissionen i henhold til WEEE-direktivet kan fastsætte
EU-dækkende minimumskvalitetsstandarder på grundlag af dem (hvilket den ikke
havde gjort pr. januar 2021). Standarderne omfatter en række områder, der vedrører
indsamling af WEEE, som f.eks. 45:
o

indsamling og logistik

42

Direktiv 2012/19/EU, artikel 8, stk. 2, samt bilag VII og bilag VIII.

43

Direktiv 2012/19/EU, artikel 8, stk. 5.

44

Europa-Kommissionen, "Mandate M/518 - Mandate to the European Standardisation
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic
Equipment", 24. januar 2013.

45

Cenelec, European Standards for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), 2017.
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o

behandling og rensning

o

forberedelse med henblik på genbrug.

41 Medlemsstaterne er ansvarlige for at håndhæve de eksisterende regler om

korrekt behandling. Til dette formål fastsætter WEEE-direktivet minimumskrav til
medlemsstaternes inspektion og overvågning, som omfatter oplysninger indberettet af
producenter, overførsler af WEEE til lande uden for EU og behandlingsanlægs
processer 46. Ifølge direktivet har medlemsstaterne også mulighed for at pålægge
producenter af elektrisk og elektronisk udstyr og personer, der overfører WEEE,
udgifter til analyser og inspektioner i tilfælde af mistanke om overførsel af WEEE, der i
strid med sandheden anmeldes som brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

42 I 2017 havde 13 af de dengang 28 medlemsstater ingen inspektionsplaner, der

både omfattede behandling og indsamling af WEEE, og ofte var det sådan, at
medlemsstaternes myndigheder manglede ressourcer til at tage hånd om et betydeligt
antal operatører og ikke udførte den lovpligtige kontrol af, om affald overført til lande
uden for EU blev behandlet under omstændigheder svarende til EU-kravene 47 (jf. også
punkt 10).

43 Flere medlemsstaters overordnede revisionsorganer har foretaget revisioner og

analyser, der viser, at EU-landene ofte har problemer med at gennemføre
EU-lovgivningen om affaldshåndtering. Vi fandt frem til otte beretninger, der berørte
spørgsmål med relation til gennemførelsen af WEEE-politikken i EU, samt én
koordineret revision udført af flere overordnede revisionsorganer vedrørende
håndhævelsen af EU-forordningen om overførsel af affald 48. I disse beretninger
konstateres der svagheder i gennemførelsen af EU's WEEE-politik (jf. bilag III).

46

Direktiv 2012/19/EU, artikel 23.

47

Følgende medlemsstater havde ingen inspektionsplaner: Tjekkiet, Danmark, Ungarn, Italien,
Luxembourg og Portugal. De følgende havde kun planer for indsamling eller behandling:
Belgien, Estland og Rumænien. For de følgende medlemsstater fandt vi ingen oplysninger
om inspektionsplaner: Cypern, Frankrig, Grækenland og Slovenien. Jf. EuropaKommissionen, WEEE compliance promotion exercise - final report, december 2017,
s. 61-62 og 74-75.

48

EUROSAI, Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment
Regulation, oktober 2013.
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Håndtering af kriminelle aktiviteter i forbindelse med
e-affaldshåndtering

44 Kriminelle kan begå ulovlige handlinger på flere måder i forbindelse med

håndtering af WEEE. Virksomheder, der modtager betaling for at behandle e-affald,
kan øge deres fortjeneste ved i stedet at dumpe det ulovligt og eventuelt kun fjerne de
værdifulde komponenter 49. Der foregår også ulovlig overførsel af WEEE til tredjelande.
Ifølge den internationale organisation af overordnede revisionsorganer (INTOSAI) er de
økonomiske incitamenter til ulovlig eller uforsvarlig affaldshåndtering store, mens
risikoen for at blive afsløret generelt er lav50. Det fremgår af en rapport fra
formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union, at miljøkriminalitet (herunder
affaldskriminalitet) har en lav afsløringsgrad, og at retsforfølgningen i visse tilfælde er
statistisk irrelevant51. Ifølge en ekspertrapport kan udbyttet fra kriminelle aktiviteter i
affaldsindustrien være på højde med udbyttet fra narkotikahandel, men med langt
lavere straffeforanstaltninger 52.

45 Ulovlig dumping og fjernelse af værdifulde komponenter fra e-affald er et vigtigt

spørgsmål i EU-regi. F.eks. afslørede de italienske myndigheder fra 2009 til 2013
299 ulovlige WEEE-dumpingsteder, f.eks. i skove, i industriområder og på
landbrugsarealer53. I Spanien afslørede de nationale myndigheder, at en
WEEE-genanvendelsesvirksomhed oplagrede betydelige mængder e-affald i
ubehandlet stand (jf. tekstboks 2).

49

Rucevska et al., "Waste Crime - Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge A Rapid Response Assessment", UNEP og GRID-Arendal, Nairobi og Arendal, 2015, s. 8.

50

INTOSAI, Auditing Waste Management, oktober 2016, s. 41.

51

Rådet for Den Europæiske Union, 14065/19. Endelig rapport om ottende runde af gensidige
evalueringer om miljøkriminalitet, s. 12.

52

EnviCrimeNet og Europol, Intelligence Project on Environmental Crime (IPEC), februar 2015,
s. 1.

53

Biffi, Laura; Ciafani, Stefano; Dodaro, Francesco; Pergolizzi, Antonio; Ceglie, Chiara; Longoni,
Fabrizio; Lorusso, Luca, I pirati dei RAEE - Dall'analisi dei fenomeni d'illegalità nella raccolta,
gestione e riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, alle attività di
prevenzione e di contrasto, Centro di Coordinamento RAEE/Legambiente, 2014, s. 11.
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Tekstboks 2
Eksempel på fejlagtig håndtering af WEEE i EU
I juli 2020 arresterede de spanske myndigheder fem ledere af en
WEEE-genanvendelsesvirksomhed i Sevilla (Spanien). Myndighederne påstod, at
virksomheden ikke behandlede det farlige affald, som den modtog. Den oplagrede
bl.a. alt det affald genereret i Andalusien, som indeholdt kølegasser, f.eks.
køleskabe, luftkonditioneringsaggregater og elektriske vandvarmere (der
indeholder sådanne gasser i deres isoleringsmaterialer). Disse gasser kan være
særligt skadelige for jordens ozonlag og udgjorde en potentiel sundhedsrisiko for
anlæggets medarbejdere og personer i nærområdet54.

46 Ifølge oplysninger fra Eurostat indsamler EU-medlemsstaterne en mængde WEEE,

der svarer til mindre end halvdelen af vægten af de elektriske og elektroniske
produkter, der er bragt i omsætning (jf. figur 3 og tabel 1 i bilag II). Som led i et
projekt vedrørende bekæmpelse af ulovlig handel med WEEE er det blevet anslået, at
mængden af bortskaffet elektronisk udstyr, der håndteres fejlagtigt i Europa, er ti
gange så stor som den mængde WEEE, der eksporteres ulovligt til andre dele af
verden 55. Gennem projektet blev det i 2015 anslået, at de daværende
28 EU-medlemsstater hvert år eksporterede ca. 400 000 tons udokumenteret WEEE
blandet sammen med brugt elektrisk og elektronisk udstyr 56. For at sætte dette i
perspektiv svarede denne eksporterede mængde til ca. 10,5 % af den mængde WEEE,
der blev indsamlet korrekt i disse 28 lande i 201557.

54

Guardia Civil, "Cinco detenidos y dos investigados en una empresa de Sevilla dedicada al
reciclaje electrónico", 14. juli 2020.

55

Huisman et al., Countering WEEE Illegal Trade (CWIT) Summary Report, Market Assessment,
Legal Analysis, Crime Analysis and Recommendations Roadmap, august 2015, s. 16.

56

Huisman et al., Countering WEEE Illegal Trade: Summary Report, 2015, s. 16.

57

Eurostat, "Waste electrical and electronic equipment (WEEE) by waste management
operations" [ENV_WASELEE__custom_441774].

29

47 Ved overførsel af e-affald til andre EU-medlemsstater skal EU-lovgivningen om

overførsel af affald (navnlig forordning (EF) nr. 1013/2006) 58 overholdes. Hvad angår
overførsel til tredjelande forbyder både EU-retten og folkeretten overførsel af farligt
WEEE fra EU-lande til lande, der ikke er medlemmer af OECD59. For at hjælpe
medlemsstaternes myndigheder indeholder WEEE-direktivet bestemmelser, der har til
formål at skelne mellem brugt elektrisk og elektronisk udstyr og WEEE60.

48 Ulovlige overførsler af e-affald sker ofte, fordi WEEE klassificeres forkert som

brugt udstyr 61. Dette giver et fejlagtigt billede af overførslerne som regulære
handelstransaktioner og er en måde at undgå lovkravene på (jf. tekstboks 3).
WEEE-direktivet indeholder i øjeblikket regler for, hvordan der skelnes mellem brugt
udstyr og e-affald, og disse regler er suppleret med EU-retningslinjer 62. Et forsøg
foretaget af Basel Action Network (en NGO) har kastet lys over, hvor WEEE sendes hen.
Fra april 2017 til september 2017 afsendte denne NGO 314 brugte elektriske og
elektroniske apparater, som på WEEE-indsamlingssteder i 10 EU-medlemsstater
hemmeligt var blevet udstyret med GPS-sendere. 303 af de 314 overvågede enheder
forblev i EU, mens 11 endte i syv forskellige lande og territorier uden for OECD (Ghana,
Hongkong, Nigeria, Pakistan, Tanzania, Thailand og Ukraine)63.

58

Direktiv 2012/19/EU, artikel 10, stk. 1.

59

Forordning (EF) nr. 1013/2006, OECD's afgørelse C(2001)107/Final, artikel 36, og
Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og
bortskaffelse heraf, bilag VII.

60

Direktiv 2012/19/EU, bilag VI.

61

Forti V. et al., The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy
potential, FN-Universitetet (UNU)/De Forenede Nationers Institut for Uddannelse og
Forskning (UNITAR) - værter for SCYCLE-programmet - Den Internationale
Telekommunikationsunion (ITU) og Den Internationale Sammenslutning for Fast Affald
(ISWA), Bonn/Geneve/Rotterdam, 2020, s. 14.

62

Direktiv 2012/19/EU, artikel 23 og bilag VI. Jf. også Correspondents' Guidelines No 1 on
Shipments of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and of used Electrical and
Electronic Equipment (EEE) suspected to be WEEE.

63

Basel Action Network, Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe, 2019,
s. 6.
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Tekstboks 3
Eksempel på ulovlig overførsel af e-affald
I juni 2020 optrevlede de spanske myndigheder med støtte fra de italienske
myndigheder og Europol en organiseret kriminel gruppe, der var ansvarlig for
ulovlig overførsel af farligt affald, herunder WEEE, fra De Kanariske Øer. Gruppen
fejlklassificerede bevidst WEEE som brugte genstande og overførte i 2018 og 2019
i alt over 750 000 kg til købere i Afrika64.

49 I EU's forordning om overførsel af affald klassificeres affald enten som værende

opført på den "grønne liste", der har mindre strenge krav til overførsel, eller på den
"orange liste", hvor der gælder strengere krav65. Ubehandlet WEEE, der som regel er
farligt, er normalt opført på den "orange liste". I en fælles revision om håndhævelsen
af forordningen om overførsel af affald, som blev udført af de overordnede
revisionsorganer fra syv medlemsstater samt Norge, blev det konstateret, at farligt
affald (herunder de fleste typer WEEE) ofte importeres og eksporteres som "varer"
eller som affald opført på den "grønne liste" for at undgå de strengere procedurer og
forbud, der finder anvendelse på affald opført på den "orange liste"66. Kommissionen
var i marts 2021 i gang med at gennemgå forordningen om overførsel af affald 67.

64

Europol, "2500 tonnes of waste trafficked from the Canary Islands to Africa", 29. juni 2020.

65

Forordning (EF) nr. 1013/2006, bilag III og IV.

66

EUROSAI, Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment
Regulation: Joint report based on eight national audits, 2013, s. 6.

67

Europa-Kommissionen, Indledende konsekvensanalyse: Overførsel af affald - revision og
vurdering af revisionen af EU-reglerne, 2020.
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50 I de internationale handelsstatistikker skelnes der ikke mellem brugt og nyt

elektrisk og elektronisk udstyr 68. Ulovlige overførsler af WEEE kan ske ved, at det
fejlagtigt klassificeres som "brugt udstyr" (jf. punkt 48). Ifølge
Verdenstoldorganisationen forventes denne situation at ændre sig med indførelsen af
en ny position for "elektrisk og elektronisk affald og skrot" i den seneste udgave af
nomenklaturen for det harmoniserede system, der anvendes til klassificering af varer,
der handles internationalt. Den træder i kraft i januar 202269.

51 Ifølge Europa-Kommissionen indberettede medlemsstaterne (herunder

Det Forenede Kongerige) i 2013-2015 2 800 ulovlige overførsler af affald (omfattende
alle former for affald)70. I perioden 2014-2015 indberettede en gruppe på 14
miljømyndigheder fra europæiske lande og regioner (Østrig, Tjekkiet, Finland,
Tyskland, Irland, Italien, Malta, Nordirland, Norge, Polen, Skotland, Slovenien, Sverige
og Wales) 815 overtrædelser vedrørende overførsel af affald, hvoraf 99 vedrørte
ulovlige overførsler af WEEE71. I en ekspertrapport fra forskningsprojektet BlockWaste
blev det anslået, at 33 % af det farlige affald, der blev genereret i EU mellem
2010-2014 (og som også omfatter farligt WEEE), ikke blev registreret som behandlet72.

52 Verdenstoldorganisationen har siden 2009 tilrettelagt Demeteroperationerne,

hvor toldmyndighederne og andre myndigheder samarbejder om at håndhæve de
handelskrav, der er fastsat i internationale traktater (f.eks. internationale traktater om
handel med affald). Demeter VI-operationen i 2020 samlede 73 toldmyndigheder samt
en række andre aktører, bl.a. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og

68

Krings, Hanna, "International trade in second-hand electronic goods and the resulting global
rebound effect", MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics, nr. 38-2015, Philippsuniversitetet i Marburg, fakultetet for erhvervs- og samfundsøkonomi, Marburg, 2015, s. 7.

69

Omi, Kenji, Current situation, analysis and observations on waste control at borders by
Customs. WCO Research Paper No. 50, december 2020, s. 16. Jf. også
Verdenstoldorganisationen, "The new 2022 Edition of the Harmonized System has been
accepted", 8. januar 2020.

70

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af
forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald, COM(2018) 762, s. 6.

71

Olley, Katie et al. IMPEL - TFS Enforcement Actions 2014-2015: Enforcement of the European
Waste Shipment Regulation, EU-netværket til gennemførelse og håndhævelse af
miljølovgivning (Impel), s. 28-32.

72

Meneghini et al., An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the EU,
BlockWaste-projektet, oktober 2017, s. 29-30.
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Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol), og
resulterede i 131 beslaglæggelser. De fleste beslaglæggelser drejede sig om
metalaffald, men de omfattede også WEEE. I EU fandt de fleste beslaglæggelser sted i
Belgien, Polen og Danmark73. Tidligere Demeteroperationer har også resulteret i
beslaglæggelser af farligt e-affald 74.

Yderligere forøgelse af indsamling, genanvendelse og genbrug
af e-affald

53 WEEE-direktivet har med virkning fra 2019 fastsat en

minimumsindsamlingsprocent på 65 % af alt WEEE beregnet i forhold til
gennemsnitsvægten af det elektriske og elektroniske udstyr, der er bragt i omsætning i
de foregående tre år, eller alternativt 85 % af det WEEE, der er genereret på
medlemsstatens område 75. Under det første mål (65 %-målet) måles
indsamlingsprocenten i forhold til gennemsnitsvægten af det EEE, der er bragt i
omsætning, hvilket betyder, at 65 %-målet ikke måler den andel af genereret WEEE,
der indsamles.

54 Medlemsstaterne skal indberette data for 2019 til Eurostat senest i juni 2021, og

tallene for 2019 forelå derfor ikke i januar 2021. Eurostats data for 2017 og 2018 peger
på, at kun få medlemsstater opnåede en indsamlingsprocent på 65 % i disse år (jf.
figur 3 i bilag II). I en undersøgelse er det blevet anslået, at kun Bulgarien og Kroatien
vil nå dette mål på 65 % i 2019, og at ingen medlemsstat vil nå det alternative mål på
85 % 76, hvilket hovedsageligt skyldes den mængde WEEE, der er blandet sammen med
metalskrot 77 (jf. figur 9).

73

Verdenstoldorganisationen, "Operation DEMETER VI thwarts transboundary shipments of
illegal waste and ozone depleting substances", 29. oktober 2020.

74

Verdenstoldorganisationen, "Illegal trade in waste: overview of Operation Demeter IV",
28. november 2018.

75

Direktiv 2012/19/EU, artikel 7, stk. 1.

76

C.P. Baldé, M. Wagner, G. Iattoni, R. Kuehr, In-depth Review of the WEEE Collection Rates
and Targets in the EU-28, Norway, Switzerland, and Iceland, 2020, FN-Universitetet
(UNU)/De Forenede Nationers Institut for Uddannelse og Forskning (UNITAR) - værter for
SCYCLE-programmet, Bonn, Tyskland, s. 28-31.

77

Idem, s. 32-50.
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Figur 9 - Afstand til indsamlingsmålet for 2019
(baseret på 2018-tal, EU-27 + Det Forenede Kongerige, Norge og Island)

Kilde: Revisionsretten på grundlag af In-depth review of the WEEE Collection Rates and Targets,
UNU/UNITAR.

55 Indsamlingsmålene for 2019 supplerer et sæt nyttiggørelsesmål, der gælder fra

2018. Disse nyttiggørelsesmål omfatter minimumsnyttiggørelsesprocenter, men også
minimumssatser for genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug (jf.
figur 10).
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Figur 10 - Nyttiggørelsesmål for WEEE gældende fra 15. august 2018
med 80 % genanvendelse og forberedelse med henblik
85 % nyttiggørelse på genbrug
• I forbindelse med udstyr til temperaturudveksling
• I forbindelse med stort udstyr (en ydre dimension på over 50 cm)

med 70 % genanvendelse og forberedelse med henblik
80 % nyttiggørelse på genbrug
• I forbindelse med skærme, monitorer og udstyr indeholdende skærme med en
overflade, der er større end 100 cm2

med 55 % genanvendelse og forberedelse med henblik
75 % nyttiggørelse på genbrug
• I forbindelse med småt udstyr, herunder småt IT- og telekommunikationsudstyr

80 % genanvendelse
• I forbindelse med lyskilder

Bemærk: Målene er udtrykt i forhold til den mængde WEEE, der behandles efter indsamling.
Kilde: Revisionsretten på grundlag af WEEE-direktivet.

56 Selv hvis EU opnåede en minimumsindsamlingsprocent på 65 % for hver af de
seks kategorier af bortskaffet elektrisk og elektronisk udstyr, ville en stor del af WEEE
stadig hverken blive genanvendt eller forberedt med henblik på genbrug. I dette
hypotetiske scenario ville EU (målt i forhold til gennemsnitsvægten af de produkter,
der bringes i omsætning) genanvende 35,75 % af sine mobiltelefoner, 45,5 % af sine
TV-apparater og 52 % af sine køleskabe (jf. figur 11).
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Figur 11 - Nyttiggørelse, genanvendelse og forberedelse med henblik på
genbrug baseret på en indsamlingsprocent på 65 %

Kilde: Revisionsretten på grundlag af WEEE-direktivet.

57 Produktudformningen kan medvirke til at mindske e-affald og øge genbrug, hvis

den bevirker, at det elektriske og elektroniske udstyr gøres mere holdbart og lettere at
reparere78. Producenterne kan f.eks. øge produkternes holdbarhed gennem bedre
materialevalg og ændringer i de teknikker, der anvendes til at sammensætte
produktkomponenterne. En bedre udformning kan også øge produkternes
reparationsmuligheder.

78

Parajuly, K. et al., Future e-waste scenarios, StEP, UNU Vie-SCYCLE og UNEP IETC, Bonn og
Osaka, 2019, s. 20.
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58 WEEE-direktivet indeholder en række bestemmelser om produktudformning. I

EU's nye handlingsplan for den cirkulære økonomi ses ændringer i
produktudformningen desuden også som en måde, hvorpå man kan opbygge en mere
cirkulær økonomi. Vi har allerede gjort opmærksom på den rolle, som udformningen
spiller for produkters genanvendelses- og reparationsmuligheder og holdbarhed (jf.
tekstboks 4).

Tekstboks 4
Revisionsrettens tidligere arbejde vedrørende miljøvenligt design
I særberetning nr. 1/202079 bemærkede vi, at Kommissionen var begyndt at tage
hensyn til faktorer som f.eks. tilstedeværelsen af kritiske og sjældne råstoffer samt
produkters genanvendelses- og reparationsmuligheder og holdbarhed. Vi
anbefalede, at Kommissionen vedtager en standardiseret metodologisk ramme for
at medtage krav til den cirkulære økonomi, som skal anvendes under
forberedende arbejde til lovgivningsforslag, der har relevans for
produktudformning. Kommissionen accepterede denne anbefaling og har indtil
december 2021 til at gennemføre den.

59 I 2019 ajourførte Kommissionen kravene til miljøvenligt design for 10 forskellige

produktklasser 80. For seks af dem (køle-/fryseapparater, elektroniske skærme,
husholdningsopvaskemaskiner, husholdningsvaskemaskiner, husholdningsvaske/tørremaskiner og køleskabe, der anvendes til direkte salg, samt svejseudstyr) 81
fastslog Kommissionen, at producenterne senest i 2021 skal sikre, at produkterne er
udformet på en sådan måde, at de kan repareres med "værktøj, der kan købes i
almindelig handel". De reviderede krav fastsatte også, at producenterne skal stille
reservedele til rådighed for professionelle reparatører (og i nogle tilfælde for
slutbrugerne).

79

Revisionsrettens særberetning nr. 1/2020 "EU's foranstaltninger inden for miljøvenligt
design og energimærkning: Et vigtigt bidrag til større energieffektivitet begrænses af
betydelige forsinkelser og manglende overholdelse af lovgivningen".

80

Europa-Kommissionen, "Press corner: The new ecodesign measures explained",
1. oktober 2019.

81

Kommissionens forordning (EU) 2019/2019, Kommissionens forordning (EU) 2019/2021,
Kommissionens forordning (EU) 2019/2022, Kommissionens forordning (EU) 2019/2023,
Kommissionens forordning (EU) 2019/2024 og Kommissionens forordning (EU) 2019/1784.
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60 Visse populære former for elektrisk og elektronisk udstyr som f.eks.

mobiltelefoner og computere er endnu ikke omfattet af disse ajourførte krav til
miljøvenligt design. Den Europæiske Forbrugerorganisation (BEUC), der repræsenterer
45 forbrugerorganisationer fra 32 europæiske lande, har kritiseret kravene for ikke at
give slutbrugerne den samme ret til adgang til reservedele som de professionelle
reparatører 82.

82

BEUC, "Thanks to the EU, we're moving closer to a repair society", 2. oktober 2019.
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Afsluttende bemærkninger
61 Med sin ramme for e-affaldshåndtering står EU sig godt i sammenligning med

andre verdensdele. EU's medlemsstater indsamler og nyttiggør i gennemsnit mere
WEEE end de fleste tredjelande. Indsamlingen og nyttiggørelsen af e-affald i EU er
blevet bedre med tiden, og EU genanvender i øjeblikket over 80 % af det WEEE, der
indsamles. EU har som helhed opfyldt sine tidligere mål for indsamling og nyttiggørelse
af WEEE, selv om nogle medlemsstater ikke opfyldte indsamlingsmålet for 2016. EU
har efterfølgende sat sig mere udfordrende indsamlings- og nyttiggørelsesmål (for
hvilke der endnu ikke foreligger data).

62 EU har med tiden forbedret lovgivningen om elektronisk affald ved at revidere

målene, e-affaldskategoriseringen og rapporteringsprocedurerne. Kommissionen har
vurderet politikgennemførelsen, givet retningslinjer og indledt traktatbrudssager mod
en række medlemsstater.

63 Der er stadig udfordringer forbundet med EU's e-affaldshåndtering. En af dem

vedrører gennemførelsen af de eksisterende krav til e-affaldsbehandling. Nogle
medlemsstater mangler f.eks. ressourcer til at foretage inspektion hos et betydeligt
antal operatører og til at udføre den lovpligtige kontrol af, om affald overført til lande
uden for EU behandles under omstændigheder svarende til EU-kravene. En anden
udfordring vedrører fejlagtig håndtering af e-affald, ulovlige overførsler og andre
kriminelle aktiviteter. Herudover står EU over for den udfordring at øge indsamlingen,
genanvendelsen og genbruget af e-affald yderligere.

Vedtaget af Afdeling I, der ledes af Samo Jereb, medlem af Revisionsretten, i
Luxembourg den 14. april 2021.
På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner Lehne
Formand
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Bilag
Bilag I - Oversigt over EU's mål for nyttiggørelse og
genanvendelse af WEEE
Tabel 1 - Mål for nyttiggørelse og genanvendelse af WEEE i EU
Fra 13. august 2012
til
14. august 2015

Fra 15. august 2015
til
14. august 2018

Fra 15. august 2018

80 % nyttiggørelse (herunder
75 % genanvendelse) af WEEE i
kategori 1 eller 10 i bilag I

85 % nyttiggørelse (herunder
80 % genanvendelse og
forberedelse med henblik på
genbrug) af WEEE i kategori 1
eller 10 i bilag I

85 % nyttiggørelse (herunder
80 % genanvendelse og
forberedelse med henblik på
genbrug) af WEEE i kategori 1
eller 4 i bilag III

75 % nyttiggørelse (herunder
65 % genanvendelse) af WEEE i
kategori 3 eller 4 i bilag I

80 % nyttiggørelse (herunder
70 % genanvendelse og
forberedelse med henblik på
genbrug) af WEEE i kategori 3
eller 4 i bilag I

80 % nyttiggørelse (herunder
70 % genanvendelse og
forberedelse med henblik på
genbrug) af WEEE i kategori 2 i
bilag III

70 % nyttiggørelse (herunder
50 % genanvendelse) af WEEE i
kategori 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 i
bilag I

75 % nyttiggørelse (herunder
55 % genanvendelse og
forberedelse med henblik på
genbrug) af WEEE i kategori 2,
5, 6, 7, 8 eller 9 i bilag I

75 % nyttiggørelse (herunder
55 % genanvendelse og
forberedelse med henblik på
genbrug) af WEEE i kategori 5
eller 6 i bilag III

80 % genanvendelse af
gasudladningspærer

80 % genanvendelse af
gasudladningspærer

80 % genanvendelse af lyskilder

Bilag I-kategorier

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Store husholdningsapparater
Små husholdningsapparater
IT- og teleudstyr
Forbrugerudstyr og fotovoltaiske paneler
Belysningsudstyr
Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære
industrielle værktøjer i stor skala)
Legetøj og fritids- og sportsudstyr
Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede
produkter)
Overvågnings- og reguleringsinstrumenter
Salgsautomater
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Fra 13. august 2012
til
14. august 2015

Bilag III-kategorier

Fra 15. august 2015
til
14. august 2018

Fra 15. august 2018

1. Udstyr til temperaturudveksling
2. Skærme, monitorer og udstyr indeholdende skærme med en
overflade, der er større end 100 cm2
3. Lyskilder
4. Stort udstyr (en ydre dimension på mere end 50 cm)
5. Småt udstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm)
6. Småt IT- og telekommunikationsudstyr (ingen ydre dimension
på mere end 50 cm)

Bemærk: Målene er udtrykt i forhold til den mængde WEEE, der behandles efter indsamling, og ikke de
produkter, der er bragt i omsætning.
Kilde: Revisionsretten på grundlag af EU-lovgivningen.
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Bilag II - Oplysninger om indsamling og nyttiggørelse af WEEE
Figur 1 - Indsamlingsprocenter for e-affald (%, 2017*)

Bemærk: Indsamlingsprocenten er udtrykt som andel af det genererede affald. *Medmindre andet er
angivet.
Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra The Global E-waste Statistics Partnership.
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Figur 2 - Indsamling af WEEE fra private husholdninger (i kg/indbygger)
2006-mål
Sverige
Danmark
Luxembourg
Finland
Belgien
Østrig
Frankrig
Irland
Bulgarien
Nederlandene
Tyskland
Tjekkiet
Portugal
Litauen
Ungarn
Polen
Kroatien
Spanien
Grækenland
Slovenien
Estland
Italien
Slovakiet
Μalta
Cypern
Letland
Rumænien
0

4

2015

8

12

2006

Bemærk: Der foreligger ingen 2006-data for Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Irland, Letland, Malta
og Slovenien.
Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra Eurostat.
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Figur 3 - Indsamlingsprocenter for WEEE med målene for 2016 og 2019
(%*)

* Procentdelen er i forhold til gennemsnitsvægten af de produkter, der er bragt i omsætning i de
foregående tre år.
Bemærk: Der foreligger ingen data for Italien.
Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra Eurostat.
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Tabel 1 - Indsamlingsprocenter for WEEE i EU og medlemsstaterne (%*)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

EU-27

38,6

39,2

39,4

43,1

46,7

47,0

46,8

Østrig

47,7

47,6

49,1

50,2

50,1

62,4

57,6

Belgien

39,4

38,8

38,6

41,4

47,9

46,1

49,4

Bulgarien

72,8

67,8

78,8

106,0

97,0

79,4

73,4

f.i.

f.i.

37,2

60,1

94,1

81,6

83,5

Cypern

14,1

14,5

18,2

28,5

28,7

57,1

f.i.

Tjekkiet

30,4

31,4

33,0

42,0

59,1

58,3

48,7

Danmark

52,5

50,1

50,8

50,3

47,9

44,9

44,0

Estland

42,4

32,9

42,0

50,5

59,8

59,1

62,6

Finland

36,3

40,3

47,1

46,7

47,3

53,5

54,8

Frankrig

29,0

29,4

32,5

39,3

45,3

44,7

46,1

Tyskland

40,9

42,2

42,9

42,5

44,9

45,1

43,1

Grækenland

20,5

24,6

33,0

36,8

41,4

42,4

44,6

Ungarn

35,9

45,6

54,8

60,8

63,5

60,6

59,3

Irland

42,3

45,6

50,1

55,4

58,2

56,8

64,6

Italien

48,4

43,6

34,5

39,4

f.i.

f.i.

f.i.

Letland

30,2

30,3

29,3

27,7

26,3

49,8

49,5

Litauen

58,3

62,1

81,6

55,8

43,4

42,1

44,1

Luxembourg

31,8

33,4

40,2

48,9

52,2

51,0

50,0

Μalta

10,8

12,2

11,9

13,2

16,3

21,8

f.i.

f.i.

f.i.

f.i.

45,8

47,9

49,6

48,9

Polen

36,2

34,7

35,0

40,2

45,6

45,4

44,7

Portugal

28,7

37,1

49,1

53,6

55,8

53,9

f.i.

Rumænien

17,2

24,2

24,4

30,1

31,5

f.i.

f.i.

Slovakiet

48,3

47,3

48,7

47,6

55,7

52,1

51,1

Slovenien

33,0

29,7

33,7

36,2

46,2

39,1

40,2

Spanien

22,5

31,7

31,2

41,4

44,1

48,2

50,7

Sverige

74,1

77,5

62,7

61,7

66,4

56,3

54,5

Kroatien

Nederlandene

f.i. = foreligger ikke.
* Procent af den gennemsnitlige mængde produkter, der er bragt i omsætning i de foregående tre år i
det pågældende område.
Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra Eurostat.
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Figur 4 - Nyttiggørelse pr. produktkategori (EU-27, i % og med angivelse
af mål)

Bemærk: Nogle data mangler for 2014-2017.
Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra Eurostat.
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Figur 5 - Genanvendelse samt forberedelse med henblik på genbrug pr.
kategori (EU-27, i % og med angivelse af mål)

Bemærk: Der foreligger ingen data for 2012 og 2013. Nogle data mangler for 2014-2017.
Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra Eurostat.
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Bilag III - Revisioner vedrørende e-affald i EU's medlemsstater
Tabel 1 - Væsentlige revisionsresultater fra de overordnede
revisionsorganers WEEE-revisioner
Revision
2019 - Tribunal de Cuentas (ES)

Miljøforanstaltninger i kommuner med
over 10 000 indbyggere i selvstyrende
regioner uden eget regionalt
revisionskontor

2018 - Valstybés Kontrolé (LT)
Håndtering af farligt affald

2018 - Riigikontroll (EE)

Opfølgende revision vedrørende
behandling af farligt og radioaktivt
affald

2017 - Valstybés Kontrolé (LT)
Anvendelse af princippet om
producentansvar

2017 - Najwyższa Izba Kontroli (PL)
Systemet til håndtering af brugte
elektriske og elektroniske apparater

2016 - Riigikontroll (EE)

Statens og de lokale myndigheders
aktiviteter inden for indsamling og
nyttiggørelse af kommunalt affald:
Genanvendes husholdningsaffald?

Væsentlige problemer med hensyn til WEEE
Af de 15 kommuner, der fik revideret deres eaffaldshåndtering, havde én kommune ikke oprettet en
ordning for særskilt indsamling af WEEE, mens syv kommuner
indsamlede det særskilt, men som en del af det almindelige
kommunale affald.
Ikke alt farligt affald blev identificeret; betydelige mængder
blev indsamlet sammen med almindeligt kommunalt affald.
Der blev givet tilladelser til håndteringsoperationer vedrørende
farligt affald, uden at den potentielle indvirkning på
folkesundheden blev vurderet fuldt ud. Der forekom tilfælde,
hvor anlæg behandlede mere affald, end deres tilladelser gav
mulighed for.
Anbefalingerne fra 2015-revisionen var under gennemførelse,
men der var stadig problemer. En vis mængde affald var
begyndt at hobe sig op i virksomhedernes lokaler.
Staten mangler korrekte og pålidelige data om de produkter,
der bringes i omsætning på det indre marked, og om
affaldshåndtering. Myndighederne foretager ikke kontrol af de
mest risikofyldte producenter og importører.
Størstedelen af de reviderede virksomheder overholdt ikke de
relevante bestemmelser. De fleste af virksomhederne
registrerede ikke WEEE korrekt, og mange indsendte ikke
rapporter til den relevante myndighed. Uklarheder i den
nationale lovgivning førte til tilfælde, hvor hverken de
nationale eller de regionale myndigheder mente, at de var
ansvarlige for at foretage inspektioner.
Det hænder ofte, at WEEE ikke sorteres. I mange tilfælde var
det umuligt for folk at skille sig af med sorteret affald tæt på
deres hjem.

2015 - Riksrevisionen (SE)

Tilsynet med transport af farligt affald er mangelfuldt, og
sanktionerne afskrækker ikke useriøse aktører.

2015 - Riigikontroll (EE)

De nationale data om farligt affald er unøjagtige. Mængden af
genereret farligt affald var steget, men genanvendelsesgraden
var forblevet på niveauet for 2008 (for alt farligt affald,
herunder WEEE). Indsamlingscentrene havde ikke sikret
hensigtsmæssig efterfølgende behandling af farligt affald.

Transporter af farligt affald - fungerer
tilsynet?

Behandling af farligt og radioaktivt
affald: Har regeringen formået at
tilrettelægge behandlingen af farligt og
radioaktivt affald?
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Revision
2013 - EUROSAI - (OR'er fra BG, EL,
HU, IE, NL, NO, PL og SI)

Coordinated audit on the enforcement
of the European Waste Shipment
Regulation: Joint report based on eight
national audits

Væsentlige problemer med hensyn til WEEE
Alle de reviderede lande overholdt formelt EU-forordningen
om overførsel af affald, men der var betydelige forskelle i
håndhævelsen, fortolkningen af lovgivningen og håndteringen
af overtrædelser. I flere lande forekom der fejlagtig
klassificering af e-affaldsimport og -eksport, bl.a. på grund af
forskelle mellem Baselkonventionens affaldsklassificering og
de toldkoder, toldmyndighederne anvender.

Kilde: Revisionsretten på grundlag af de angivne rapporter.
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Akronymer og forkortelser
BEUC: Den Europæiske Forbrugerorganisation
Cenelec: Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering
EEE: Elektrisk og elektronisk udstyr
Europol: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde
GD ENV: Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø
IKT: Informations- og kommunikationsteknologi
INTOSAI: Den internationale organisation af overordnede revisionsorganer
(International Organization of Supreme Audit Institutions)
OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
OR: Overordnet revisionsorgan
WEEE: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
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Glossar
Cirkulær økonomi: Økonomisk system, der sigter mod at minimere ressourcetilførsler,
affald og emissioner gennem genbrug, deling, reparation, renovering, genfremstilling
og genanvendelse.
E-affald: Elektrisk og elektronisk udstyr, der ikke længere har værdi for dets brugere;
også benævnt "affald af elektrisk og elektronisk udstyr" (WEEE).
Miljøvenligt design: En tilgang til udformning, hvor miljøpåvirkningen minimeres i alle
faser af et produkts livscyklus.
Producentansvarsorganisation: Organ oprettet af producenterne med henblik på at
opfylde deres forpligtelser for så vidt angår deres produkters miljøpåvirkning.
Udvidet producentansvar: Tilgang, hvor et produkts livscyklus efter forbrugsleddet,
herunder genanvendelse og bortskaffelse, føjes til producentens miljøansvar.
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Holdet bag analysen
Revisionsrettens analyse om EU's foranstaltninger og nuværende udfordringer inden
for elektronisk affald blev vedtaget af Afdeling I - Bæredygtig brug af naturressourcer,
der ledes af Samo Jereb, medlem af Revisionsretten. Arbejdet blev ledet af
Joëlle Elvinger, medlem af Revisionsretten, med støtte fra kabinetschef Ildikó Preiss,
attaché Charlotta Törneling, ledende administrator Robert Markus, opgaveansvarlig
Ernesto Roessing og revisor João Coelho. Adrian Williams ydede sproglig støtte.
Marika Meisenzahl ydede støtte inden for visuelle elementer.

MEDDELELSE OM OPHAVSRET
© Den Europæiske Union, 2021.
Den Europæiske Revisionsrets politik for videreanvendelse gennemføres ved
Den Europæiske Revisionsrets afgørelse nr. 6-2019 om den åbne datapolitik og
videreanvendelse af dokumenter.
Medmindre andet er oplyst (f.eks. i individuelle meddelelser om ophavsret), er det af
Revisionsrettens indhold, der ejes af EU, licenseret i henhold til Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Det betyder, at videreanvendelse er tilladt
med korrekt angivelse af kilde og ændringer. Brugeren må ikke fordreje
dokumenternes oprindelige betydning eller budskab. Revisionsretten er ikke ansvarlig
for eventuelle konsekvenser af videreanvendelsen.
Yderligere rettigheder skal cleares, hvis specifikt indhold afbilder identificerbare
privatpersoner, f.eks. billeder af ansatte i Revisionsretten, eller omfatter tredjeparts
værker. Hvis der opnås tilladelse, erstatter denne tilladelse ovenstående generelle
tilladelse, og den skal klart anføre eventuelle begrænsninger i anvendelsen.
Tilladelse til at anvende eller gengive indhold, der ikke ejes af EU, skal eventuelt
indhentes direkte hos indehaveren af ophavsretten. Software og dokumenter, der er
omfattet af industriel ejendomsret, såsom patenter, varemærker, registrerede design,
logoer og navne, er ikke omfattet af Revisionsrettens videreanvendelsespolitik og
licens.
EU-institutionernes websteder på europa.eu-domænet har links til websteder uden for
europa.eu-domænet. Da Revisionsretten ikke har kontrol over disse websteder,
anbefales det at gennemse deres privatlivspolitik og ophavsretspolitik.
Anvendelse af Den Europæiske Revisionsrets logo
Den Europæiske Revisionsrets logo må ikke anvendes uden Den Europæiske
Revisionsrets forudgående samtykke.

Denne analyse fokuserer på EU’s rolle og de
foranstaltninger, EU har truffet for at imødegå
udfordringerne inden for e-affaldshåndtering.
EU’s medlemsstater indsamler og nyttiggør
i gennemsnit mere e-affald end de fleste
tredjelande. EU har samlet set opfyldt sine
tidligere mål for indsamling og nyttiggørelse
af e-affald og har efterfølgende sat sig mere
udfordrende mål. Alligevel er der stadig
udfordringer. Vores analyse fremhæver
udfordringerne ved at gennemføre de
eksisterende krav til e-affaldsbehandling,
imødegå fejlagtig håndtering af e-affald, ulovlige
overførsler og andre kriminelle aktiviteter og øge
indsamlingen, genanvendelsen og genbruget af
e-affald yderligere.
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