Webinar: Nye regler for import og eksport af affald
Hvad må man fremover - og hvad er konsekvenserne?
EU-kommissionen lægger op til store ændringer i reglerne for import og eksport af affald, som skal være med til at støtte
mere genanvendelse af affaldet i EU og mindske eksport af affald ud af EU. Hvad kan det komme til at betyde for
Danmarks import og eksport af affald, og vil det afhjælpe de udfordringer, vi ser i dag?
På webinaret gennemgås de foreslåede ændringer til transportforordningen. Du vil høre om, hvordan der foreslås
strengere betingelser for overførsel af affald mellem EU-landene til forbrænding og deponering, så det kun godkendes i
begrænsede og velbegrundede tilfælde. Samtidig skal alt affald klassificeres mere ens på EU-plan, så det ikke udsættes
for forskellige fortolkninger og procedurer, når det krydser grænserne. Der foreslås også en fuldstændig digitalisering af
alle procedurer for overførsel af især ”grønlistet” affald mellem EU's medlemsstater og nye bestemmelser, som skal støtte
anvendelsen af "fast-track-procedurer" for overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse på "forhåndsgodkendte anlæg".
DAKOFA har omtalt forslaget i en nyhed her.
Eksport af affald ud af EU skal være vanskeligere med nye og strammere regler. Eksempelvis skal eksporterende
virksomheder dokumentere, at modtageanlæggene vil behandle affaldet miljømæssigt forsvarligt, og der skal opstilles
nye, bindende kriterier til at skelne bedre mellem affald og brugte varer for bl.a. køretøjer og batterier.
Endelig skal vi høre om virksomhedernes og tilsynsmyndighedernes nuværende håndtering af import/eksport af affald set
i forhold til de foreslåede ændringer af transportforordningen.
01/02-2022 - kl. 12:30-15:30

Program
12:30 - 12:40

Velkomst og introduktion
Annette Braunstein, DAKOFA
Morten Carlsbæk, DAKOFA

12:40 - 13:05

Forslag til ny transportforordning – ændringerne og deres forventede betydning
Amalie Wang Norus, Miljøministeriet
Mads Peter Ibsen, Miljøministeriet

13:05 - 13:15

Spørgsmål

13:15 - 13:30

Synspunkter og input til en ny transportforordning
Adrian Terente, Combineering A/S

13:30 - 13:50

Pause

13:50 - 14:20

Europæiske genanvendelsesvirksomhedernes syn på det nye forslag
Julia Blees, European Recycling Industries’ Confederation - EuRIC
Oplægget holdes på engelsk

14:20 - 14:30

Spørgsmål

14:30 - 14:50

Hvordan ser affaldsjuristen på det nye forslag til transportforordning?
Johan Vestergaard Paulsen, virksomheden Affaldsjuristen

14:50 - 15:25

Korte input fra og debat med danske aktører
Kaj Pihl, UFF-Humana
Søren Büchmann Petersen, DTL - Danske Vognmænd og specialforeningen Danaffald
Louise Bünemann, DI

15:25 - 15:30

Afslutning
v/DAKOFA

Sponsorer

