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1. Mellem begyndelsen af Europa-Parlamentets sjette valgperiode (2004) og slutningen af 
2010 har Udvalget for Andragender behandlet 114 andragender om spørgsmål vedrørende 
affaldshåndtering. I samme periode gennemførte udvalget fire undersøgelsesrejser for at få 
et førstehåndsindtryk af situationen i a) Fos-sur-Mer (Frankrig), hvor myndighederne var i 
gang med at opføre et forbrændingsanlæg med henblik på at lukke Europas ældste og 
største deponeringsanlæg, b) Path Head (Det Forenede Kongerige), hvor borgerne var 
bekymrede over den potentielt negative indvirkning på deres helbred fra et utilstrækkeligt 
sikret deponeringsanlæg i umiddelbar nærhed af deres hjem, c) Huelva (Spanien) 
vedrørende indvirkningen fra store mængder affald, som havde ophobet sig som et 
biprodukt fra en industriproces, og endelig d) Campanien (Italien) - en region, som i 
mange år har haft problemer med håndteringen af kommunalt affald.

2. Andragender om miljøspørgsmål udgør konsekvent hovedparten af alle andragender, og 
andragender om affald udgør en væsentlig undergruppe. Affaldshåndteringsproblemer har 
en meget direkte indvirkning på borgerne i hele EU, og andragenderne kommer derfor fra 
et bredt udsnit af medlemsstater. Hovedproblemerne vedrører den overordnede 
organisering af håndteringen af kommunalt affald (42). Som det næstvigtigste ses 
etablering af nye eller håndteringen af eksisterende deponeringsanlæg (37) og som det 
tredjevigtigste ses opførelse eller drift af forbrændingsanlæg (17). Meget ofte er alle disse 
emner dog indbyrdes forbundet, og klassificeringen af andragender uklar.

3. Med henblik på at forbedre den overordnede affaldshåndtering kan de offentlige 
myndigheder være nødt til at udvide eksisterende eller åbne nye deponeringsanlæg på kort 
sigt. Etableringen af forbrændingsanlæg er ligeledes en legitim metode til eliminering af 
affald (og opnåelse af energi), men den skaber modstand blandt befolkningen i umiddelbar 
nærhed af anlæggene. 

4. Der er kun få andragender om deponering af giftigt affald (12). Problemet kan imidlertid 
ikke isoleres fuldstændig fra kommunalt affald, idet adskillelsen af de to kategorier ikke 
altid er tilfredsstillende og derfor kan føre til forurening af deponeringsanlæg.

5. Der synes at være generel enighed i EU om, at den foretrukne tilgang til affaldshåndtering 
er at prioritere reduceringen af affaldsmængderne generelt og især den type affald, der 
ikke kan genbruges eller genvindes. Målet er at vende affaldshierarkiet fra "bortskaffelse" 
til forebyggelse, genanvendelse, genbrug og affaldsenergi. Denne tilgangsmåde er 
forankret i affaldsrammedirektivet1, der strammer op på og fornyer direktivets forgænger 
fra 20062. Fristen for gennemførelse af vandrammedirektivet var december 2010. Det er et 
emne af stor bekymring, og da kun seks medlemsstater har gennemført direktivet, træffer 
Kommissionen aktive foranstaltninger til at sikre, at de øvrige medlemsstater hurtigst 
muligt indleder gennemførelsen.

6. To direktiver omhandler affaldshåndtering, nemlig direktivet om deponering af affald3 og 
forbrændingsdirektivet4. Yderligere otte direktiver omhandler forskellige affaldsstrømme, 

                                               
1 2008/98/EF.
2 2006/12/EF.
3 1999/31/EF.
4 2000/76/EF.
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herunder spildevandsslam1, batterier og akkumulatorer2, emballage og emballageaffald3, 
mineaffald4, udrangerede køretøjer5, elektrisk og elektronisk udstyr6, PCB og PCT7 samt 
affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)8.

7. Endelig tages den komplekse blanding af direktiver om vurdering af virkningerne på 
miljøet og offentlige høringer i betragtning i forbindelse med behandlingen af andragender 
om affald. Det drejer sig om direktiver vedrørende: vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet9, vurdering af bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet10, offentlig adgang til miljøoplysninger11 og offentlig deltagelse i 
forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet12. I 
forbindelse med denne rapport og i betragtning af andragendernes indhold vil analysen 
fokusere på vandrammedirektivet, direktivet om deponering af affald og 
forbrændingsdirektivet samt rækken af direktiver om miljøkonsekvensvurdering og 
offentlig høring.

Overordnet affaldshåndtering

8. Hovedformålet med affaldsrammedirektivet er medlemsstaternes"[...] forpligtelse til at 
behandle affald på en måde, som ikke påvirker miljøet og menneskers sundhed negativt, 
[og] en opfordring til at anvende affaldshierarkiet [...] i overensstemmelse med 
forureneren betaler-princippet."

9. Ifølge de seneste oplysninger fra Eurostat (2009) udgør den gennemsnitlige mængde 
kommunalt affald, der produceres pr. person årligt, 513 kg. Der synes at være en 
sammenhæng mellem velfærd og den producerede mængde affald, selv om denne ikke er
konsekvent. Med hensyn til deponering af affald er den gennemsnitlige procentdel i hele 
EU 38 %. I den forbindelse befinder de rigere lande sig klart på bunden af skalaen (0-5 %
for BE, DK, DE, NL, AT og SE), mens navnlig nye medlemsstater og visse medlemsstater 
ved Middelhavskysten stadig anvender affaldsdeponering i høj grad – 100 % for 
Bulgariens vedkommende! Omvendt har landene med en lav grad af affaldsdeponering en 
grad af genbrug (EU=24 %) og forbrænding (EU=20 %), som er højere end gennemsnittet. 
Her ligger Tyskland øverst med genbrug på 48 % og Sverige med forbrænding på 49 %. 

10. Kommissionen bekræfter billedet og anfører, at det forventes, at der stadig vil være store 
forskelle i gennemførelse og håndhævelse i de enkelte medlemsstater, medmindre der på 
EU-plan træffes yderligere foranstaltninger om at støtte medlemsstaterne og sikre lige 
vilkår, samt at overholdelse af EU's mål for indsamling, genanvendelse og omlægning af 

                                               
1 75/439/EØF.
2 2006/66/EF.
3 94/62/EF.
4 2006/21/EF.
5 2000/53/EF.
6 2002/96/EF.
7 96/59/EF.
8 2002/95/EF.
9 85/337/EØF.
10 2001/42/EF.
11 2003/4/EF.
12 2003/35/EF.
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affaldsdeponering er stadig en prioritet, og nogle medlemsstater skal gøre sig umage for at 
nå disse EU-mål.1

11. Andragenderne afspejler også dette, idet det højeste antal andragender vedrørende den 
overordnede organisering af affaldshåndtering kommer fra Italien, Grækenland, Spanien 
og Bulgarien. Borgerne er bekymrede over en potentielt negativ indvirkning på deres 
sundhed, enten fra skrald, der ikke bliver hentet i gaderne, lugte fra deponeringsanlæg, 
frygt for grundvands- og luftforurening fra upassende midlertidig eller opbevaring af 
affald, ulovlig håndtering af industriaffald osv.

12. Der er en følelse af, at de offentlige myndigheder ikke har kontrol over situationen, 
borgerne er til tider ikke parate til at gøre sig de bestræbelser, der er nødvendige for at 
bidrage til løsninger, tillidsforholdet er skadet, og der styres direkte mod en åben 
konfrontation og handlingslammelse. Situationen er særlig problematisk på grund af 
faktorer såsom den forholdsvis store befolkningstæthed i regionen (flere millioner på et 
lille område), lav offentlig bevidsthed om affaldshåndtering og deraf følgende problemer 
med at få borgerne til at acceptere foreslåede løsninger, forsinkelser i mellemlang og 
langsigtet planlægning osv. Kommissionen har forsøgt at afhjælpe situationen, både 
gennem retlige foranstaltninger og finansiel bistand, samt fremme passende midler til 
forsvarlig affaldshåndtering.2

13. Ordføreren er bekymret over, at det, der kræves med hensyn til at opfylde lovligt 
etablerede genbrugs- og forebyggelsesmål, er civilsamfundets aktive deltagelse, større 
inddragelse af interesseparterne samt øget offentlig bevidsthed. I alle rapporter om 
undersøgelsesrejser foretaget af Udvalget for Andragender i forbindelse med 
affaldsspørgsmål nævnes imidlertid den ringe eller ikkeeksisterende kommunikation 
mellem borgerne og myndighederne, som i øvrigt illustreres ved borgernes voldelige 
demonstrationer, der omtales i pressen.

Deponeringsanlæg

14. Mens det overordnede mål er at fjerne behovet for deponeringsanlæg inden for en 
overskuelig fremtid, er der som et levn fra fortiden og til tider i henhold til myndighederne 
et kortsigtet presserende behov for at udvide eksisterende deponeringsanlæg eller etablere 
nye anlæg for at afhjælpe krisesituationer. I direktivet om deponering af affald fastlægges 
parametrene for tildeling af driftstilladelser og fælles overvågningsprocedurer i 
driftsfaserne og faserne efter behandling. Deponeringsanlæg, som er lukket inden 
gennemførelse af direktivet, er ikke underlagt dets bestemmelser. 

15. Kriterierne, der angives i direktivet, vedrører placering, vandkontrol og håndtering af 
perkolat, beskyttelse af jord og vand, kontrol med gasser, gener og farer, stabilitet og 
hindringer. PETI-udvalget har modtaget flere andragender - navnlig det, som gav 
anledning til undersøgelsesrejsen til Path Head (Det Forenede Kongerige) - vedrørende 
deponeringsanlæg, som er placeret højst 100 m fra nærmeste huse, og hvor befolkningen 
udsættes for skadelige lugte, øget luftforurening og spredning af skadedyr tæt på deres 
hjem; definitionen af de præcise krav til at sikre beskyttelsen af menneskers sundhed og 

                                               
1 KOM(2011)0013.
2 CM814289.doc.
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miljøet er imidlertid underlagt subsidiaritetsprincippet, som er forankret i traktaterne.

16. I andragenderne gives der hyppigt udtryk for bekymring over mulig 
grundvandsforurening, mest fordi ældre deponeringsanlæg ikke altid har en linje til 
forebyggelse af spredning til grundvandet eller eventuelt ser ødelagt ud og skaber frygt for 
spredning.

17. Projekter vedrørende nye deponeringsanlæg kritiseres ofte for deres planlagte placering; 
andragerne føler, at de krænker miljø- eller kulturbeskyttede områder eller vil befinde sig i 
et geologisk ustabilt område og være for tæt på grund-/drikkevandsreserver. Det er somme 
tider vanskeligt at vurdere, om sådanne bekymringer er objektivt berettigede. De kan også 
anvendes som en del af en kampagne til at sætte spørgsmålstegn ved planlagte placeringer 
foreslået af de offentlige myndigheder.

18. Borgene gør ofte opmærksom på deres bekymringer under den offentlige høringsproces 
og i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen. I henhold til direktivet om deponering 
af affald skal de nationale myndigheder udstede en tilladelse til drift af et anlæg. Der skal 
foretages en VVM-undersøgelse, hvis det er "sandsynligt, at deponeringsanlægget vil have 
væsentlige indvirkninger på miljøet". Deponeringsanlæg henhører under bilag II til 
direktivet og er således underlagt de tærskelkriterier, som er fastsat af medlemsstaterne. 
Så længe tilladelserne er i overensstemmelse med de parametre, der fremgår af direktivet, 
og en VVM-undersøgelse er blevet gennemført, har Kommissionen ikke beføjelse til at 
gribe ind over for nationale myndigheders beslutninger.

19. Borgerne har vanskeligt ved at forstå, at EU ikke kan gribe ind, før hele proceduren er 
fuldendt og licensen tildelt. Der er en følelse af, at EU først kan være aktiv, "når skaden er 
sket". Der kan imidlertid først indledes retssager, når et projekt er godkendt af 
medlemsstaterne.

Forbrændingsanlæg

20. Tilladelser til etablering af forbrændingsanlæg møder samme modstand som 
deponeringsanlæg med fokus på bekymringer for luftforurening og negativ indvirkning på 
folkesundheden og/eller miljøbeskyttede områder. 

21. Det må erkendes, at nyere teknologi har reduceret emissioner fra forbrændingsanlæg 
betydeligt. I visse medlemsstater - navnlig i dem, der har høje niveauer af forbrænding af 
affald - udviser lokalbefolkningen større accept, muligvis fordi de anerkender anlæggenes 
produktion af varme eller strøm.

22. Samme princip gør sig gældende: Etableringstilladelse i henhold til 
affaldsforbrændingsdirektivet og VVM-proceduren henhører under de nationale 
myndigheders ansvar.

23. De offentlige myndigheder vælger ofte områder, som allerede er udsat for høj 
luftforurening til etablering af forbrændingsanlæg, ud fra en logik om, at skaden allerede 
er sket, så mere forurening ikke vil gøre nogen forskel. Ofte undersøges der ikke 
alternative muligheder for bortskaffelse af affald og energiproduktion via metanisering.
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Rapport fra Kommissionen om temastrategien for affaldsforebyggelse og -
genanvendelse1

24. Kommissionen offentliggjorde i januar 2011 en rapport med henblik på at gøre status over 
de fremskridt, der er opnået med hensyn til opfyldelse af det første dokument om 
affaldsstrategi2 og lade rapporten indgå i evalueringen af det sjette 
miljøhandlingsprogram3. 

25. Siden 2005 har Kommissionen krævet mere støtte - herunder 4,1 mia. euro. 2005/6 - til 
forbedring af gennemførelsen og håndhævelsen af EU's affaldslovgivning på nationalt 
plan. Ved udgangen af 2009 udgjorde overtrædelsessager vedrørende affald imidlertid 
20 % af alle overtrædelser af miljølovgivningen.

26. Nøglen til Kommissionens strategi er idéen om livscyklustankegang ved at se på et 
produkt fra udvindingen af ressourcer til dets endelige deponering. Affaldshierarkiet 
favoriserer forebyggelse af affald og dernæst genanvendelse og genbrug og har 
bortskaffelse som sidste mulighed. Lovgivningen er blevet forenklet: F.eks. er direktivet 
om farligt affald og direktivet om olieaffald indarbejdet i vandrammedirektivet og kravene 
om udarbejdelse af planer for affaldshåndtering strømlinet.

27. Genbrugspolitikken på EU-plan udvikles yderligere. Med vandrammedirektivet indførtes 
et mål om genbrug af kommunalt affald på 50 %, som skal være opfyldt inden 2020. 
Håndteringen af bioaffald i EU fungerer stadig ikke optimalt4. Der er indledt en 
undersøgelse af muligheden for at fastlægge mål om indsamling og/eller genbrug af 
bioaffald. En væsentlig faktor, der ofte overses, er, at genbrugsbranchen har et potentiale 
på op til en halv million job!

28. Rapporten konkluderer, at der, selv om visse opmuntrende tendenser kan konstateres, 
stadig er væsentligt råderum for fremskridt. For det første fokuseres der på en 
hensigtsmæssig gennemførelse og håndhævelse af EU's eksisterende affaldslovgivning. 
Det er vigtigt at fjerne de store forskelle mellem medlemsstaterne for at sikre lige vilkår. 
Kommissionen foreslår støtteforanstaltninger, men forventer, at medlemsstater, der er 
sakket bagud, vil gøre en væsentlig indsats. Dette vil ikke være muligt uden fuld 
deltagelse fra civilsamfundet og andre interesseparter samt en væsentligt øget bevidsthed i 
offentligheden.

29. Under forberedelsen af Kommissionens meddelelse om gennemførelse af EU's 
miljølovgivning og -politik, som forventes offentliggjort i anden halvdel af 2011, vil der 
sandsynligvis blive lagt vægt på vigtigheden af forvaltningsstrukturer til understøttelse af 
gennemførelsen af EU's miljølovgivning. Kommissionen mener, at den har en rolle at 
spille i forbindelse med lettere udveksling af erfaring og bedste praksis blandt de 
forskellige involverede aktører. Visse dommere har organiseret sig i et 
samarbejdsnetværk. Andre, f.eks. politikere på subnationalt plan med inspektions- og 
tilsynsfunktioner eller med indflydelse i forbindelse med investeringsbeslutninger, kan 

                                               
1 KOM(2011)0013.
2 KOM(2005)0666.
3 Beslutning 1600/2002/EF.
4 KOM/2010/0235.
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benytte sig af sådanne ordninger.

Gennemførelsesagentur for affald

30. Som en del af pakken af foranstaltninger til styrkelse af gennemførelsen af EU's 
affaldslovgivning har Kommissionen foretaget en feasibilityundersøgelse1 med henblik på 
at udnytte fordelene og omkostningerne ved oprettelsen af et særligt agentur til støtte af 
medlemsstaternes bestræbelser på at anvende EU's affaldslovgivning.

31. Følgende problemer blev understreget:

 Mange medlemsstater mangler tilstrækkelig kapacitet til udførelse af inspektioner, 
kontrol og andre handlinger for at håndhæve affaldslovgivningen korrekt.

 Organisatoriske problemer som f.eks. dårlig koordinering mellem de forskellige 
nationale og subnationale organer med ansvar relateret til affald forhindrer en effektiv 
håndhævelse.

 I visse medlemsstater har gennemførelsen af EU's affaldslovgivning lav prioritet, 
hvilket resulterer i utilstrækkelig fordeling af håndhævelsesressourcer.

 Et andet problem er den manglende tekniske kapacitet til at udarbejde 
affaldshåndteringsplaner og -programmer.

32. Undersøgelsen bringer følgende resultater: Et højt niveau af manglende overholdelse, 
ulovlig dumping og overførsel af affald, et stort antal borgere klager, overtrædelsessager 
for EU-Domstolen og dermed manglende opfyldelse af de overordnede mål i EU's 
affaldslovgivning om at beskytte folkesundheden og miljøet.

33. Som situationen er nu, er der ikke de nødvendige beføjelser og ressourcer til at håndtere 
de underliggende problemer på EU-plan. Der foreslås en række konkrete opgaver, der skal 
foretages for at løse EU's affaldskrise:

 inspektioner på stedet, kontrol og håndhævelsesaktioner

 forbedret informationsudveksling, dataindsamling og vejledning

 direkte uddannelse og uddannelse af undervisere for medlemsstaternes ansatte i 
affaldssektoren

 oprettelse af et ekspertisecenter.

34. De anbefalede institutionelle muligheder er en styrkelse af ressourcerne i Kommissionen 
(GD Miljø), Det Europæiske Miljøagentur og Eurostat. På mellemlang sigt foreslås 
oprettelsen af et EU-agentur for affald.

Foreløbige konklusioner

                                               
1 Undersøgelse af etablering af et gennemførelsesagentur for affald, revideret endelig rapport, 7. december 2009.
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35. Medlemsstaterne - på nationalt, regionalt og lokalt plan - bærer hovedansvaret for 
gennemførelsen af EU-lovgivningen. EU holdes ofte ansvarlig af borgerne, men har ikke 
midler til at håndhæve de love, Unionen vedtager. Dette rejser spørgsmålet om 
institutionernes og EU's troværdighed generelt. Visse medlemsstater synes imidlertid at 
være for passive og tillægger alt for lidt betydning til et problem, der har rejst stor 
bekymring hos borgerne. Affald er ikke et politisk attraktivt emne.

36. Der kræves store investeringer for at opgradere infrastrukturen for affaldshåndtering. Der 
vil ikke ske noget, medmindre der afsættes flere ressourcer til affaldshåndtering. Det 
kunne f.eks. overvejes at øremærke en del af Samhørighedsfonden eller anden direkte 
finansiering fra Den Europæiske Investeringsbank.

37. Projekter, der er godkendt til EU-finansiering, bør underkastes strenge betingelser om 
overensstemmelse med EU's lovgivning og krav samt med affaldshåndteringshierarkiet og 
genbrugsmålene. Der bør foretages nøje overvågning af håndhævelsesstandarderne og 
procedurerne for revision af udgifterne.

38. Niveauet af miljøbeskyttelse, som er fastlagt af affaldsrammedirektivet, er ambitiøst. De 
senest offentliggjorte statistikker fra Eurostat og mange medlemsstaters undladelse af at 
overholde fristen for gennemførelse af affaldsrammedirektivet viser, at gennemførelsen af 
den omfattende lovgivning er en stor udfordring for medlemsstaterne.

39. Inspektions- og håndhævelseskapaciteterne skal styrkes på medlemsstats- og EU-niveau. 
Kommissionen bør tildeles de nødvendige ressourcer for effektivt at spille sin rolle som 
traktatens vogter. På affaldshåndteringsområdet er det særlig vigtigt for Kommissionen at 
fokusere på de mere systematiske/strukturelle gennemførelsesmæssige kløfter, som f.eks. 
de manglende passende net af affaldshåndteringsudstyr, overdreven anvendelse af 
deponeringsanlæg og lave genanvendelsesprocenter. Det Europæiske Miljøagentur kan 
også spille en nyttig rolle, f.eks. ved at vurdere medlemsstaternes 
affaldshåndteringsplaners overensstemmelse med EU-lovgivningen.

40. Dialogen med de berørte befolkningsgrupper skal forbedres, og borgerne skal have 
adgang til oplysninger med effektive mekanismer til administrative og retlige revisioner. 
Andragerne bør opfordres til fuldt ud at anvende disse mekanismer, som kan være mere 
effektive og hensigtsmæssige end foranstaltninger på EU-plan, navnlig med hensyn til 
individuelt udstyr.

41. Tættere samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder og Udvalget for Andragender 
giver mulighed for at opnå gode resultater. Det erkendes, at de nationale myndigheder har 
en skønsmargin, når de træffer afgørelse om placering af affaldshåndteringsanlæg. Hvis 
andragernes bekymringer er berettigede, kan en lettere dialog medføre effektive 
afhjælpende foranstaltninger i alle berørte parters interesse og uden unødig forsinkelse.


