
 

Nyhedsbrev nr. 1. 2012
Dette er første nummer af DPA-Systems nyhedsbrev, som vil bringe relevant information
inden for alle områder af producentansvaret for elektrisk udstyr, batterier og biler, herunder
nyt fra sekretariatet i DPA-System.

Nyhedsbrevet formidler objektiv, saglig og faglig information til alle, som er direkte
involveret eller blot har interesse i producentansvarsordningen.

I dette nummer kan du læse om en ny whistleblowerfunktion, status på det nye WEEE
direktiv, og danske tiltag på området, samt Miljøstyrelsens tilsyn med producenternes
attestering af de indberettede mængder.

God læselyst!

Whistleblower
 
Udover lanceringen af nyhedsbrevet, som kan tilmeldes via forsiden
af www.dpa-system.dk, har DPA-System også åbnet for en såkaldt
whistleblower funktion.

Whistleblower funktionen er oprettet med det formål, at alle
anonymt kan underrette myndighederne - i dette tilfælde
Miljøstyrelsen - om ulovligheder eller andre uhensigtsmæssigheder i
forbindelse med producentansvarsordningen. Dette kan for
eksempel være kendskab til virksomheder, som bør være
registreret i producentregistret, men ikke er det. Kendskab til
ulovlig håndtering af elskrot eller batterier eller anden unddragelse
af producentansvarslovgivningen.

Whistleblower funktionen tilgås via knappen "Anmeld" på forsiden
af DPA-Systems hjemmeside.

Forhøjelse af afgift til SKAT
Producenter og importører af bærbare batterier skal én gang årligt betale
for mængden af markedsførte batterier. Betalingen finansierer den
kommunale indsamling af udtjente bærbare batterier

Afgiftssatsen som reguleres årligt, bliver fastsat af Miljøministeriet og indkræves af SKAT.
Indbetalingen skal ske digitalt til SKAT.

Afgiftssatsernes udvikling:

http://www.dpa-system.dk/


2013: 6,10 kr. pr. kg. markedsført bærbare batterier
2012: 6,00 kr. pr. kg. markedsført bærbare batterier
2011: 2,84 kr. pr. kg. markedsført bærbare batterier
2010: 2,78 kr. pr. kg. markedsført bærbare batterier
2009: 2,70 kr. pr. kg. markedsført bærbare batterier

Miljøstyrelsens offentliggørelse af den årlige betalingssats til SKAT

Status på WEEE2 og nye projekter
Efter flere års forhandlinger blev det reviderede WEEE-direktiv (WEEE2)
endeligt vedtaget i forsommeren 2012. Direktivet skal være implementeret i
medlemsstaterne den 14. februar 2014. Hvis industrien og medlemsstaterne vil undgå endnu
en ukoordineret implementering af WEEE-direktivet, er det nu, disse skal sætte sig sammen
for at sikre en harmoniseret fortolkning og implementering af direktivet i medlemsstaterne.

Der er primært to formål med revisionen af WEEE-direktivet: 1) at skabe bedre
harmonisering af direktivets implementering, således at erhvervslivet ikke skal opleve
forskellige lovkrav hver gang en landegrænse krydses, og 2) at optimere producenternes
mulighed for at udnytte værdierne i elskrottet.

Tidslinje implementering af WEEE2

Se invitation til virksomhederne på DI's hjemmeside

Igangsatte tiltag

1.    I forhold til en harmoniseret implementering af WEEE2, og i regi af de europæiske
WEEE-registres netværk (EWRN), Miljøministeriet og Dansk Industri, inviterede DPA-
System i maj 2012 medlemsstaternes WEEE-eksperter til en 2-dages konference i
København. I alt 15 medlemsstater deltog. Formålet var at skabe en fælles forståelse
for direktivets krav til Rapportering, Produkt scoping og Beregningsmetoder for
målsætninger. Udkommet af konferencen blev nedfældet i tre dokumenter, som
efterfølgende er blevet diskuteret af industrien bla. i regi af Dansk Industri og
Orgalime. Dokumenterne fremsendes i starten af januar til EU-Kommissionen med
henblik på indarbejdelse i Kommissionens kommende FAQ.  

 Udkommet af konferencen kan du finde her.

2.    Med henblik på at sikre, at ressourceudnyttelsen af de værdifulde metaller optimeres,
har EU lavet en ressourcestrategi for genvinding af de værdifulde metaller i elskrot.
Flere medlemsstater har allerede fulgt op med nationale strategier, projekter og
investeringspuljer. Årsagen er, at det nu er velbeskrevet, at der foregår en ringe
udvinding af de værdifulde metaller i elskrot, samtidig med at den europæiske
produktionsindustri er presset på grund af de høje stigninger på metalpriserne, som
illustreret i artiklen og figurerne på nedenstående links: 

Læs artiklen:  “Assessment of Precious Metal Flows During Preprocessing of Waste
Electrical and Electronic Equipment”

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Affaldsfraktioner/Batterier+og+akkumulatorer/betalingssats/
http://di.dk/Virksomhed/Miljoe/Nyheder/Pages/DPA-systeminviterervirksomhedertiltolkningafdetrevideredeWEEE-direktiv.aspx
http://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=67884551-0654-444c-9ce7-1b7d618431dc
http://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=7a84e4d9-c68b-46af-8d82-b7a41fdac389
http://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=7a84e4d9-c68b-46af-8d82-b7a41fdac389


Se DPA-Systems og Teknologisk Instituts illustrationer af metallernes prisudvikling
(Klik på billedet) 
 

Miljøministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet har nu også sat øget fokus på at Danmark
skal optimere indsamlingen af elektronikaffald, samt udvikle teknologier for udvinding af de
værdifulde metaller. Se oversigt over nyligt igangsatte projekter her.

Plads til forbedring

– erfaringer fra Miljøstyrelsens tilsyn med
revisorerklæringer
Miljøstyrelsen har gennemført tilsyn hos en række producenter på baggrund af de
revisorerklæringer, som årligt kvalitetssikrer producentens/importørens indberetninger til det
nationale register for producentansvar hos DPA-System. Tilsynet er baseret på den
rapportering, som DPA-System hvert år skal aflevere til Miljøstyrelsen.

Tilsynet som blev udført i samarbejde med revisionsfirmaet Deloitte viste, at der er plads til
forbedringer, hvad angår valideringen af de indberettede mængder. En udbredt misforståelse
er, at revisor har den opfattelse, at det er mængder indberettet til en kollektiv ordning, som
skal attesteres, mens det retteligt er de mængder, som én gang årligt indberettes til det
nationale register hos DPA-System, der skal attesteres.

Læs her om Miljøstyrelsens tilsynsprojekt

Elektronisk revisorerklæring  

Indførelsen af den elektroniske erklæring, som blev introduceret i forbindelse med
indberetningen af 2011-data, har betydet en klar forbedring i resultatet og har tilsyneladende
elimineret en række af de misforståelser, der tidligere har gjort sig gældende i forbindelse
med udformningen af erklæringerne. Den elektroniske erklæring forventes derfor
fremadrettet at forøge validiteten af data, ligesom anvendelsen af den elektroniske erklæring
formentlig vil gøre arbejdet nemmere for revisor, når erklæringen skal udformes.

Se DPA-Systems seneste afrapportering til Miljøstyrelsen

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1780 København V  |  Tel: (+45) 3377 9191

Fax: (+45) 3377 9100  |  info@dpa-system.dk  |  CVR: 2902 8842

Afmeld nyhedsbrev
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